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1. Rozpoczynamy okres Adwentu. Jutro o godz. 630 zapalimy po raz pierwszy świecę ro-

ratnią. Do udziału w Roratach zapraszamy szczególnie dzieci i prosimy, aby przyniosły

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

Józefa.

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

wszednie i niedziele o godz. 1800.

3. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu.  Spowiadamy podczas wszyst-

kich Mszy św. i po południu od godz. 1700.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

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

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

5. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę

św. inicjacyjną  w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami i

dziećmi.

6. Kandydaci   przygotowujący  się  do  Sakramentu  Bierzmowania spotykają  się  w

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

7. Pierwszy z serii nowych konfesjonałów,  które stopniowo zastąpią wysłużone stare,

stanął w bocznej nawie kościoła. Ofiary na ten cel zbierać będziemy w pierwsze nie-

dziele miesiąca, ale istnieje również możliwość ufundowania konfesjonału przez kon-

kretną osobę lub rodzinę. W tym celu prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

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

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

zakrystii.

10.Taca dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Warszawie.

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

wyjściu z kościoła.

12.Ofiary pieniężne na pomoc Kościołowi na Wschodzie zbierać będziemy w przyszłą

niedzielę do puszek przed kościołem

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


