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1. Msze św. gregoriańskie za zmarłych odprawiane są przez cały listopad w dni 

powszednie i niedziele o godz. 1800. 

2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Dziecięca schola parafialna w niedzielę o godz. 1015 w salce parafialnej.  

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy s w. o godz. 1800. 

• Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mszy s w. o godz. 1900. 

3.  Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się we 

wtorek, 26 listopada  o godz. 1945 w dolnym kos ciele. 

4. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, kto rą moz na podjąc  podpisując 

deklarację wyłoz oną przy wyjs ciu  z kos cioła. Polega ona na trzydziestu minutach 

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

wdzięcznos ci i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji 

Najs więtszego Sakramentu w naszej s wiątyni. Podpisane deklaracje moz na przynosic  do 

zakrystii, bądz  pozostawic  na kto ryms  z bocznych ołtarzy w kos ciele. 

5. Przyszła niedziela rozpoczyna w Kościele czas Adwentu. Okres Adwentu ma 

podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do Uroczystos ci Narodzenia 

Pan skiego, przez kto rą wspominamy pierwsze przyjs cie Syna Boz ego do ludzi. 

Ro wnoczes nie jest okresem, w kto rym przez wspomnienie pierwszego przyjs cia 

Chrystusa kieruje nasze dusze ku oczekiwaniu Jego powto rnego przyjs cia na kon cu 

czaso w. Z obu tych względo w Adwent jest okresem poboz nego i radosnego oczekiwania. 

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

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

dolnym kos ciele. 



7. Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania dla uczniów 8 klas szkół 

podstawowych. Młodziez  wraz z Rodzicami zapraszamy na Msze s w. , w niedzielę 1 

grudnia, o godz. 1900. Po Mszy s w. spotkanie informacyjne w go rnym kos ciele. 

8. Osoby dorosłe, które chcą przygotować się do sakramentu bierzmowania 

zapraszamy na pierwsze spotkanie w piątek, 6 grudnia, o godz. 1930 do sali s w. Jo zefa. 

9. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

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

Warszawie. 

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rozprowadzają dzis  ministranci po Mszach s w. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna 

ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


