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

i niedziele o godz. 1800.  

2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec  dzis  o godz. 1530. 

• Bracia z „ Totus Tuus” dzis  o godz. 1700. 

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

1800. 

• Rycerze Kolumba we wtorek o godz. 2000.  

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

go rnym kos ciele. Temat spotkania: „S rodowisko wiary pomaga wyruszac  ku 

Bogu”. 

3. Nabożeństwo do św. Józefa o rozeznanie i rozwój powołania 

chrześcijańskiego przez mężczyzn w sobotę, 19 listopada o godz. 2000. 

Naboz en stwo zakon czy się Apelem Jasnogo rskim o godz. 2100.   

4. 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 w 

kos ciele. 

5. Dziekanem wolskim – na kolejną 5 letnią kadencję – duchowieństwo 

dekanatu wolskiego wybrało naszego proboszcza ks. kan. dra Zbigniewa 

Godlewskiego. Ks. kardynał Kazimierz Nycz potwierdził ten wybór 

stosownym dekretem w dniu 5 listopada br. 

6. Relikwie trojga świętych Kościoła obrządku syromalabarskiego zostały 

przekazane do naszego relikwiarium przez ks. abpa Salvatore Pennacchio, 

nuncjusza apostolskiego w Polsce i można je dziś uczcić po Mszach św. w 

prezbiterium przed ołtarzem głównym. 



7. Na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Mazowsze zaprasza 

do naszej s wiątyni w piątek, 18 listopada o godz. 1800 organizator – Urząd 

Dzielnicy Wola. Wstęp wolny, ale ilos c  miejsc ograniczona, stąd wejs cio wki na 

koncert moz na będzie otrzymac  tuz  przed koncertem. Msze św. w piątek o godz. 

1800 i 1900 ze względu na koncert wyjątkowo będą odprawione w dolnym 

kościele. Adoracja Najs więtszego Sakramentu w tym dniu od godz. 1700 do kon ca 

koncertu ro wniez  w dolnym kos ciele. 

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

9. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 

10. Nasi parafianie z Ukrainy w najbliższym tygodniu (od poniedziałku do 

soboty) zbierać będą żywność dla swoich rodaków, którzy przed zimą 

znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, bez wody i prądu. Chodzi o z ywnos c  z 

długoterminową datą przydatnos ci, odporną na zepsucie, a więc prosimy o 

konserwy mięsne i rybne oraz odz ywki w słoikach dla dzieci. Dary moz na składac  

w ciągu dnia w pojemniku, kto ry będzie usytuowany w prawej nawie kos cioła, 

przed ołtarzem ro z an cowym.  

11. Ofiary pieniężne do puszek z przeznaczeniem dla Kościoła na Ukrainie z racji 

obchodzonego tradycyjnie Tygodnia solidarnos ci z Kos ciołem przes ladowanym 

pod hasłem „Uleczyc  tęsknotę” zbierac  będziemy w przyszłą niedzielę po Mszach 

s w. przed kos ciołem.  

12. Kongresowy obraz Jezusa Chrystusa Króla powitamy w naszej parafii w 

przyszłą niedzielę, 20 listopada na Mszy św. o godz. 1900. Obraz będzie 

pozostawał w naszym sanktuarium przez tydzien  do pierwszej niedzieli adwentu. 

Szczego łowy program peregrynacji podamy w ogłoszeniach w przyszłą niedzielę. 

13. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

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

składaną na tacę, 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. 

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

otrzymac  po Mszach s w. Cena numeru to 10 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki.  

15. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym sanktuarium śp. Wiesława 

Kantowskiego. Mo dlmy się takz e za tych zmarłych parafian, kto rych pogrzeby  

sprawowano  poza parafią: śp.  Józefę Afek. Pamiętajmy o nich w naszych 

modlitwach. Wieczny odpoczynek. 

 


