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8 października  2017 r.

1. XVII Dzień Papieski  obchodzimy dziś  pod hasłem „Idźmy naprzód z  nadzieją!”.   O

godz. 1730 zapraszamy na spektakl literacko – muzyczny poświęcony św. Janowi Pawło-

wi II w wykonaniu grupy teatralnej „Meandry”. Po Mszach św.  tradycyjnie zbieramy

przed kościołem ofiary do puszek z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla bied-

nej, utalentowanej młodzieży.

2. Na Mszy św. „dziecięcej” o godz. 1130 od pierwszej niedzieli września śpiewa regu-

larnie dziecięca schola  parafialna reaktywowana po rocznej przerwie.  Opieku-

nem scholi jest nowy wikariusz, ks. Andrzej Kamiński, który przygrywa zespołowi na

organach.  Scholę  prowadzi  pani  katechetka Marta  Colella  przy współpracy z  mamą

scholanki.  Chętnych:  dziewczynki  i  chłopców  zapraszamy  do  wspólnego  śpiewania.

Próby odbywają się w piątki o godz. 1800 oraz w niedzielę o godz. 1015 w salce parafial-

nej.

3. 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.

 Chłopców, którzy pragną być ministrantami, ks. Leszek zaprasza na 

       spotkanie w najbliższą sobotę o godz. 1000 przed kościołem.

 Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 1500 w górnym

kościele. Temat spotkania „Celebracja miłosierdzia w sakramencie Pojednania”.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.

       Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie

      Miłosierdzia.

4. Konferencje dla narzeczonych odbywają się w poniedziałek w sali św. Józefa o godz.

2000.
5. Nabożeństwa różańcowe w październiku w dni powszednie po Mszy św. o godz. 1800 a

w niedziele o godz. 1815. Dzieci zapraszamy na różaniec w poniedziałki, środy i piątki o

godz. 1700.

6.  „30 minut dla Jezusa”  to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując

deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach mo-

dlitwy 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.



7. X  Wolski  Bieg  Papieski  organizowany  tradycyjnie  przez  parafię  i  Urząd  Dzielnicy

Wola odbędzie się w sobotę, 14 października w Parku Moczydło. Do udziału w biegu i

imprezach towarzyszących ( także dla seniorów ) bardzo serdecznie zapraszamy dzieci,

młodzież, rodziców i dziadków. Od godz. 900 rejestracja uczestników i kolejne serie bie-

gowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.

8. Kandydaci   przygotowujący  się  do  Sakramentu  Bierzmowania spotykają  się  w

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

9. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. spotykają się wraz z Rodzicami

na Mszy św. inicjacyjnej w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z Ro-

dzicami w górnym kościele.

10.Badanie niedzielnych praktyk religijnych ( dominicantes i comunicantes) w przyszłą

niedzielę podczas wszystkich Mszy św. 

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

12.Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane zapraszamy

do zakrystii.

13.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.

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


