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1. Przeżywamy Adwent i uczestniczymy w Roratach w dni powszednie tygodnia o

godz. 630. Do udziału w Roratach zapraszamy szczególnie dzieci i prosimy, aby przynio-

sły ze sobą lampiony. Po Mszach św. roratnich zapraszamy dzieci na śniadanie do sali

św. Józefa.

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 I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę

św. inicjacyjną  dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami i dziećmi.

4. Nieszpory,  dziś o godz. 1815.

5. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Żywy Różaniec dziś o godz. 1530.

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

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

6. Rekolekcje Adwentowe rozpoczniemy za tydzień, od Trzeciej Niedzieli Adwentu.  Po-

prowadzi je redemptorysta misjonarz, ojciec Wiesław Bajor.  Szczegółowy program re-

kolekcji znajdziemy w  gazetach  parafialnych i w gablocie przed kościołem.

7. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-

klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modli-

twy  adoracyjnej  raz  w miesiącu  w kaplicy  M.B.  Częstochowskiej,  będącej  wyrazem

wdzięczności  i  dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej,  całodobowej adoracji

Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić

do zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

8. Intencje Mszy św. na rok 2018 przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

9. Opłatki wigilijne, świece Caritas i sianko na stół wigilijny  można dziś nabyć przy

wyjściu z kościoła. Przy okazji można kupić płytę CD wydaną przez Ojców Redemptory-

stów z pieśniami do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wykonaniu chóru z muzyką or-

ganową. Będzie to piękne dopełnienie adwentowego czuwania z Maryją i  doskonały

prezent pod choinkę. Cena płyty – 20 zł.

10.Ofiary  pieniężne  na  pomoc  Kościołowi  na  Wschodzie  zbieramy  dziś  do  puszek

przed kościołem.



11.Kiermasz książek religijnych, kalendarzy na nowy rok i dewocjonaliów organizuje

dziś po Mszach św. przed kościołem Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszaw-

skiej.

12.Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli”  rozprowa-

dzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na

druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.

13. Nowy numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.


