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1.  Uroczysta proklamacja  Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w naszej

parafii  dziś  w czasie Mszy św. o godz. 1015.

2. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają Się dziś

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

3. Dzieci przygotowujące się do Rocznicy I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy

na Mszę św. inicjacyjną  dziś   o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami i dzieć-

mi.

4. Msze św. gregoriańskie za zmarłych odprawiane są przez cały listopad w dni po-

wszednie i niedziele o godz. 1800.

5. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Adorujący Najświętszy Sakrament dziś o godz. 1500 w górnym ko-

ściele. Temat spotkania : „ Konieczność nastawienia się na słuchanie

Słowa Bożego”. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.

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

 Duszpasterstwo Akademickie w środę po Mszy św. o godz. 1900.

6. Przyszła niedziela rozpoczyna w Kościele czas Adwentu. Okres Adwentu ma po-

dwójny charakter. Jest okresem przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskie-

go, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie

jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje na-

sze  dusze  ku oczekiwaniu Jego  powtórnego  przyjścia  na  końcu czasów.  Z  obu tych

względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.

7. Intencje Mszy św. na rok 2017 przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

8. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu.  Osoby zainteresowane zapraszamy do

zakrystii.

9. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Warszawie.

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

11.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele   śp. Leokadię Szwarc i śp.

Waldemara Kopacz  .  Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wieczny odpoczy-

nek..........


