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1. Rozpoczynamy okres Adwentu. Jutro o godz. 630 zapalimy po raz pierwszy s wiecę roratnią. Do 
udziału w Roratach zapraszamy szczego lnie dzieci i prosimy, aby przyniosły ze sobą lampiony. Po 
Mszach s w. roratnich zapraszamy dzieci na s niadanie do sali s w. Jo zefa. 

2. Nieszpory i procesja eucharystyczna  dzis  o godz. 1815. 
3. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. 

inicjacyjną dzis  o godz. 1130. Po Mszy s w. spotkanie z rodzicami w dolnym kos ciele. 
4. Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania dla uczniów 8 klas szkół podstawowych. 
Młodziez  wraz z Rodzicami zapraszamy na Msze s w. dzis  o godz. 1900. Po Mszy s w. spotkanie 
informacyjne w go rnym kos ciele. 

5. 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. 
• Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy s w. o godz. 1900. Po Mszy s w.   spotkanie 
koordynatoro w. 

6.  Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas wszystkich Mszy 
s w. i po południu od godz. 1700. 

7. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotkają się na Mszy s w. w I 
piątek miesiąca, 6 grudnia o godz. 1800. Po Mszy s w. dalsza częs c  spotkania. Przypominamy 
ro wniez  o spowiedzi dla młodziez y od godz. 1700. 

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. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en stwo czuwania z Maryją po Mszy s w. o godz. 1900 do 
Apelu Jasnogo rskiego o godz. 2100. 

10. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypada w przyszłą niedzielę, 8 grudnia. Osoby 
praktykujące tradycję „Godziny Łaski” zapraszamy w tym dniu na Mszę s w. o godz. 1130. 

11.  „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. 

12. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
13. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego w Warszawie. 
14. Opłatki wigilijne, świece Caritas i sianko na stół wigilijny moz na dzis  nabyc  przy wyjs ciu z 
kos cioła. Przy okazji moz na kupic  płytę CD wydaną przez Ojco w Redemptorysto w z pies niami do 
Matki Boz ej Nieustającej Pomocy w wykonaniu cho ru z muzyką organową. Będzie to piękne 
dopełnienie adwentowego czuwania z Maryją i doskonały prezent pod choinkę.  
Cena płyty – 20 zł. 

15. Ofiary pieniężne na pomoc Kościołowi na Wschodzie zbierac  będziemy w przyszłą niedzielę 
do puszek przed kos ciołem. 

16. 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. 

17. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Jana Majewskiego i Wojciecha 
Paciorka. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek… 


