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1. Kongresowy obraz Jezusa Chrystusa Króla, któ ry pózóstawał w naszym 

sanktuarium przez tydzien  zóstanie dzis  póz egnany pódczas Mszy s w. ó gódz. 1015, 

1130 i 1300, pódczas któ rych ks. Stefan Ceberek wygłósi ókólicznós ciówe kazania.  

2. Rozpoczynamy okres Adwentu. Jutró ó gódz. 630 zapalimy pó raz pierwszy s wiecę 

róratnią. Dó udziału w Róratach zapraszamy szczegó lnie dzieci i prósimy, aby 

przyniósły ze sóbą lampióny.  

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

i niedziele o godz. 1800.  

4. Zespoły parafialne spótykają się w tym tygódniu: 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w póniedziałek pó Mszy s w. ó gódz. 

1800. 

• Rycerze Kolumba we wtórek ó gódz. 2000.  

• Bractwo Adoracyjne w czwartek na Mszy s w. ó gódz. 1900. Pó Mszy s w.   

spótkanie kóórdynatóró w. 

5. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygódniu. Spówiadamy pódczas 

wszystkich Mszy s w. i pó półudniu ód gódz. 1700. 

6. Z racji pierwszej soboty miesiąca nabóz en stwó czuwania z Maryją pó Mszy s w. 

ó gódz. 1900 dó Apelu Jasnógó rskiegó ó gódz. 2100. 

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

8. Taca dzisiejsza przeznaczóna jest na Seminarium Duchówne w Warszawie. 



9. Nasze relikwiarium stopniowo się powiększa. Pó relikwiach s więtych Kós cióła 

syrómalabarskiegó ótrzymanych ód ks. abpa Salvatóre Pennacchió nuncjusza 

apóstólskiegó, ojcowie franciszkanie z Białorusi przekazali nam relikwie 

błogosławionych Achillesa Puchały i Hermana Stępnia, męczenników 

franciszkańskich z Białorusi okresu II wojny światowej. Parafianóm, któ rzy 

zakupili relikwiarze i złóz yli na ten cel ófiary składamy serdeczne pódziękówania.  

10. 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. 

11. Opłatki wigilijne i sianko na stół wigilijny móz na dzis  nabyc  przy wyjs ciu z 

kós cióła. 

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

przyszłą niedzielę dó puszek przed kós ciółem. 

13. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” móz na 

ótrzymac  pó Mszach s w. Cena numeru tó 10 zł. plus dóbrówólna ófiara na druk 

kólórówej wkładki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


