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1. Ks. infułat Jan Sikorski świętuje 80. lecie urodzin.  W intencji Dostojnego Jubilata

modlić się będziemy dziś na Mszy św. o godz. 1300, a po Mszach św. można będzie nabyć

okolicznościową publikację „ Wspomnienia księdza Jana”.

2. Zbiorowe Msze św. gregoriańskie za zmarłych odprawiane są przez cały listopad w

dni powszednie i niedziele o godz. 1800.

3. Czwarte Forum Krajowe Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Para-

fiach rozpoczęło się wczoraj w parafii św. Wojciecha w Wyszkowie. Uczestniczą w nim

przedstawiciele Bractwa Adoracyjnego z naszej parafii pod przewodnictwem ks. Bole-

sława. Więcej na ten temat w relacji z Forum, które ukaże się w następnym numerze

„ Koła św. Józefa”.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Adorujący  Najświętszy  Sakrament dziś  o  godz.1500.  Temat  spotkania

„ Eucharystia w pierwszych wiekach chrześcijaństwa”. Konferencję wygłosi ks.

Zbigniew Jankowski.

 „ Totus Tuus”  dziś o godz. 1700.

 Wspólnota Magnificat  w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.

 Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mszy św. o godz. 1900 .

 Wspólnota Krwi Chrystusa w sobotę po Mszy św. o godz. 800.

 Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530.

 Msza św. dla osób słabosłyszących w przyszłą niedzielę o godz. 1600.

5. Kandydaci  do Sakramentu  Bierzmowania spotykają  się  w przyszłą  niedzielę  po

Mszy św. o godz. 900. w sali św. Józefa.

6. Parafialne Centrum Światowych Dni Młodzieży 2016  zaprasza na Mszę św. w przy-

szłą niedzielę o godz. 1900.

7. Taca dzisiejsza  przeznaczona jest na potrzeby organizacyjne  Światowych Dni Mło-

dzieży 2016 w Krakowie.

8. Pielgrzymka parafialna do Łagiewnik i Mogiły organizowana jest 12 grudnia . Zapi-

sy w księgarni.

9. Kolejny  numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.

10.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Halinę Kurzacz.  Pamiętaj-

my o niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek....


