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

godz.  630.  Do udziału w roratnich spotkaniach szczególnie zapraszamy dzieci  i

młodzież. Po Mszach św. roratnich, dzieci zapraszamy na śniadanie adwentowe

do sali św. Józefa.

2. Nieszpory i procesja eucharystyczna dziś o godz. 1815.

3. Kandydaci do Sakramentu  Bierzmowania spotykają się dziś po Mszy św. o godz. 900.

w sali św. Józefa.

4. Dzieci  przygotowujące się do I  Komunii  św.  oraz dzieci  przygotowujące się do

Rocznicy I Komunii św. , zapraszamy wraz z Rodzicami na Mszę św. inicjacyjną dziś o

godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie w górnym kościele.

5. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Wspólnota Magnificat  zaprasza na spotkanie z katechezą prof.  Zenona Ziół-

kowskiego o Jubileuszowym Roku Miłosierdzia w poniedziałek po Mszy św. o

godz. 1800.

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

 Franciszkański Zakon Świeckich w czwartek o godz. 1530.

 Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia.

6. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypada we wtorek, 8 grudnia. Tego dnia

po Mszach św. o godz. 1800 i  1900 będziemy mogli podjąć  dzieło duchowej adopcji

dziecka poczętego zagrożonego aborcją.

7. Rekolekcje Adwentowe rozpoczniemy za tydzień, od trzeciej niedzieli adwentu. Po-

prowadzi je  o. Wojciech Skroboszewski, redemptorysta. Szczegółowy program reko-

lekcji znajdziemy w naszej gazecie parafialnej i w gablocie obok kościoła.

8. Na świąteczny kiermasz prac osób niepełnosprawnych z KSN a także młodzieży z

Białorusi, zapraszamy wiernych w przyszłą niedzielę po Mszach św.

9. Wczoraj  w  Peru  odbyła  się  beatyfikacja  dwóch  misjonarzy  franciszkańskich

o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Ponieśli oni śmierć męczeń-

ską z rąk terrorystów z Komunistycznej Partii Peru „ Świetlisty Szlak” dnia 9 sierpnia

1991 roku w peruwiańskiej miejscowości Pariacoto w Andach. O. Zbigniew i o. Michał



są pierwszymi polskimi misjonarzami – męczennikami, którzy zostali wyniesieni na oł-

tarze.

10.Opłatki wigilijne, świece Caritasu i sianko na stół wigilijny można dziś nabyć przy

wyjściu z kościoła.

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

przed kościołem.

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

sy w księgarni.

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

14.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Sylwestra Kuźmińskiego .

Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek....


