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1. Przeżywając drugą niedzielę adwentu w naszych modlitwach pamiętamy

o katolikach żyjących na Wschodzie. Ofiarą do puszek można wesprzeć
Kościół katolicki na Wschodzie.
2. Dzisiaj Dzień Skupienia dla Narzeczonych w Auli Chrystusa Króla o 11.30 i zakończenie Kursu
Przedmałżeńskiego o godz. 17.00.
3. Parafialny Oddział Caritas rozprowadza świece wigilijne w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom. Ofiara za małą świecę wynosi 5 zł. a za dużą 15 zł. z tym, że w tym wypadku nie
stawiamy granic hojności. Siostry pod chórem rozprowadzają poświęcone opłatki na stół wigilijny,
ofiarą za opłatki dziękujemy Siostrom za pracę w parafii.
4. Przypominamy i serdecznie zapraszamy na Roraty do naszej Fary na godz. 6.00, a dzieci na godz.
18.00. W sobotę Roraty dla dzieci o godz. 8.00.
5. W czwartek, 13 grudnia, Różaniec fatimski prowadzi Rycerstwo Niepokalanej
6. W przyszłą niedzielę, Mszy św. o godz. 12.00, będzie przewodniczył Biskup Stanisław
Salaterski. Ta Msza św. rozpocznie tradycyjną wieczerzę Wigilijną dla samotnych
i potrzebujących z Brzeska. Po Mszy św. będzie spotkanie przy stole wigilijnym
w Auli Chrystusa Króla. Na Mszę św. zapraszamy także tych wszystkich, którzy
w jakikolwiek sposób pomagają dziełom charytatywnym przez wspieranie materialne
Caritas, w Waszych intencjach będziemy się modlić. A do stołu wigilijnego zapraszamy
wszystkich samotnych czy dotkniętych biedą materialną.
7. Spotkania:
 Poniedziałek – rodziców i kandydatów klas III gim. i 8. do bierzmowania w kościele o 18.oo.
Lektorzy o godz.18.45. Wtorek – Ministranci godz. 16.30. Czwartek – Grupa bł. Edmunda
o 16.00. Piątek – Aspiranci w kościele godz. 16.30, Arcybractwo NSPJ o godz. 18.45. Odnowa
w Duchu Świętym godz. 19.00
8. W kalendarzu liturgicznym:
 Czwartek – św. Łucji, dziew. i męcz. i dzień modlitw za ofiary stanu wojennego.
 Piątek – św. Jana od Krzyża, kapł. i dokt. Kośc.
 Sobota – rozpoczęcie Nowenny do Dzieciatka Jezus.
 W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30 odbędzie się błogosławieństwo figurek
Dzieciątka Jezus, żłóbków, szopek a także matek oczekujących potomstwa.
Solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia imieninowe
9. Gratulujemy Lektorom młodszym zdobycia pierwszego miejsca w rozgrywkach dekanalnych w
Piłce nożnej halowej, a p. Janowi Chrabąszczowi dziękujemy za ich trenowanie i odnoszone
sukcesy.
10. W zakrystii i u ministrantów jest do nabycia prasa katolicka.
11. W poniedziałek /10.12./ kolejne spotkanie z dr. Martyką n.t. „Choroby przewodu
pokarmowego”. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, bezpłatne i będzie w Domu
Katechetycznym o godz. 17.00.
12. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku oraz Stowarzyszenie Zielone Serduszko
zapraszają na przedstawienie „Stara Bombka” w wykonaniu uczniów, rodziców i nauczycieli
w piątek 14 grudnia o godz. 18.00 w RCKB. Cegiełka dla Oliwii 10 zł. do nabycia w PSP nr 3.
Nie stawiamy granic hojności.
13. Już dzisiaj zapraszamy na kolejne posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego, które będzie
w środę 19 grudnia o 19.00. Tematem będzie przeżywanie świąt w rodzinie. Przy naszej skrzynce
synodalnej są do pobrania kartki z pytaniami skierowanymi do wszystkich parafian, aby podzielić
się swoimi doświadczeniami czy propozycjami. Bardzo prosimy o zainteresowanie się tematem, a
kartki z odpowiedziami prosimy wrzucić do skrzynki do 18 grudnia. Bardzo prosimy Członków
Zespołu Synodalnego o obecność. Na stronie internetowej parafii podajemy jeszcze raz skład
Zespołu Synodalnego, prosimy się zaznajomić.
14. Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł: + Krzysztof Markowicz z ul.
Mickiewicza. Zmarłego polecamy miłosierdziu Bożemu...

