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Okazja do spowiedzi. Chór. Nauka przed chrztem.
Jutro, w Bobolicach od godz. 16.00 okazja do spowiedzi św. przed świętami Bożego Narodzenia. We wtorek spowiedź
w Goździe od godz. 16.00, oraz w Kurowie od godz. 16.30. Bardzo wszystkich zachęcamy do skorzystania z
sakramentu pokuty. Najważniejsze, by Chrystus narodził się w każdym z nas.
W środę o godz. 19.00 próba chóru przed Pasterką. W sobotę nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych przed
chrztami w Boże Narodzenie po Mszy św. wieczornej.

Boże Narodzenie.
W następną niedzielę IV Niedziela Adwentu oraz Wigilia Bożego Narodzenia. Msze św. w parafii o godz. 8.00, 10.00 i
11.30. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. Na filiach odprawiamy jak w każdą niedzielę. Msze św. Pasterskie
odprawiamy w następującym porządku:
Mieszkańcy Gozdu, Kurowa i Chmielna przychodzą na pasterki do swoich kościołów na godz. 22.00. W
Bobolicach i Poroście odprawimy Mszę św. Pasterską o północy.
W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia nie będzie Mszy św. o godz. 8.00, pozostałe - jak w każdą niedzielę.
Także i na filiach.

Uroczystość św. Szczepana - pierwszego męczennika.
Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia to Uroczystość św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. w parafii i
na filiach odprawiamy w porządku niedzielnym.

Gość Niedzielny.
W dzisiejszym „Gościu”:
- Jakim premierem była Beata Szydło, a jakim będzie Mateusz Morawiecki?
- o ustawach sądowych, fatalnym stanie naszego wymiaru sprawiedliwości i metodach jego oczyszczania mówi
doradca prezydenta Zofia Romaszewska
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- czy Bitcoin to nowe, ogólnoświatowe Amber Gold? A może nadzieja w walce z globalną finansjerą? Wirtualna
„moneta” budzi coraz większe emocje – w artykule „Pieniądz z internetu”.
- o pielgrzymce na rozpoczęcie adwentu do koszalińskiej katedry z bobolickim akcentem
- do numeru dołączone są elementy odblaskowe do użycia w ciemne zimowe dni i wieczory.

Zachęcamy jak zwykle do dobrej lektury.

Panu Tadeuszowi Marko serdecznie dziękujemy za zasponsorowanie nowej wycieraczki przed kościołem.
Opłatki i świece Caritasu są do nabycia po każdej Mszy św. w kruchcie kościoła.
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