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1. 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.

2. Wspólnota Apostolska Magnificat  związana z naszą parafią od swego powstania i

niezwykle aktywnie zaangażowana w działalność parafialną obchodzi w tym roku 20-

lecie swojego istnienia. Ten okrągły jubileusz świętować będziemy w przyszłą niedzie-

lę, 3 grudnia, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 1015, którą odprawi Ks. Biskup Rafał

Markowski z  udziałem proboszczów dekanatu wolskiego.  Podczas tych uroczystości

okażemy wdzięczność i pożegnamy ustępującego ze stanowiska dziekana, po 18 latach

dziekańskiej posługi, Ks. Prałata Wojciecha Łagowskiego i Jego najbliższych współpra-

cowników.

3. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się dziś po

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

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

wszednie i niedziele o godz. 1800. 

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

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

6. Z racji  pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo czuwania z Maryją po Mszy św. o

godz. 1900 do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100.

7. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

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

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

 Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św.

       spotkanie koordynatorów.



8.  „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.

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

10.Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego w

Warszawie.

11.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.

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


