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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. Niestety, w tym roku ze względu na wymogi sanitarne 

jestes my zmuszeni zrezygnowac  z tradycyjnych s niadan  po Mszach S w. roratnich. 

2. W związku z nałożeniem nowych obostrzeń sanitarnych obowiązują nas 

limity ilościowe na nabożeństwach w kościele – 1 osoba na 15 m2. W naszym 

kościele to maksymalnie 60 osób na jednej Mszy św.  Na ten czas podjęliśmy 

w naszej parafii następujące działania duszpasterskie: Msze św. w soboty o 

godz. 1800 i 1900 są Mszami niedzielnymi. Msze św. w niedzielę i święta 

odprawiane są o godz.: 630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1400, 1700, 1800, 1900, 2000, 

2100. Świątynia nasza jest otwarta całodobowo. Korzystajmy z niej w tym 

trudnym dla nas czasie także poza stałymi godzinami nabożeństw. 

3. Msze św. gregoriańskie odprawiane są przez cały listopad w dni powszednie 

i niedziele o godz. 1800. Pamiętajmy, z e stan łaski us więcającej, udział we Mszy 

s w., a zwłaszcza przyjęcie Komunii s w. są warunkiem skutecznos ci naszych 

modlitw w intencji zmarłych i umoz liwiają uzyskanie odpustu. Warunki odpustu: 

do końca  listopada nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

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

godz. 1800. 

• Na wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem 

Bractwo Adoracyjne zaprasza dzieci z rodzicami w każdą środę 

o godz. 1700. 

• Bractwo Adoracyjne w czwartek na Mszy s w. o godz. 1900. Po Mszy 

s w.   spotkanie koordynatoro w. 



5. Zapraszamy młodzież żeńską szkół średnich przygotowującą się do 

sakramentu bierzmowania i tych, którzy nie przyjęli jeszcze tego 

sakramentu na spotkanie we wtorek, 1 grudnia, o godz. 2000 do go rnego kos cioła. 

6. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas 

wszystkich Mszy s w. i po południu od godz. 1700. 

7. 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. 

8. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę do 

puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W intencji wszystkich 

ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

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

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

11. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 

12. Opłatki wigilijne i sianko na stół wigilijny moz na dzis  nabyc  przy wyjs ciu z 

kos cioła. 

13. Ofiary pieniężne na pomoc Kościołowi na Wschodzie zbierac  będziemy w 

przyszłą niedzielę do puszek przed kos ciołem. 

14. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mszach s w. Cena tygodnika to 6 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

15. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Małgorzatę 

Grabowską. Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek..... 

 

 

 

 

 


