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1. Dzisiaj po każdej Mszy Św. odnawiać będziemy Akt Zawierzenia Polski Chrystusowi
Królowi, który składaliśmy przed rokiem. W związku z tym w przyszłą niedzielę nie
będzie już adoracji po każdej Mszy Św. Będzie jednak spotkanie Wspólnoty
Modlitewnej po Mszy Św. o g. 1230 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

2. Od wtorku 28 listopada do środy 29 listopada przeżywać będziemy wizytację z

Zarządu Prowincjalnego naszego zgromadzenia Księży Pallotynów. Przybędzie do nas
Administrator Prowincjalny Ks. Piotr Jankowski SAC i Radca Prowincjalny Ks.
Marek Chmielniak SAC. We wtorek zapraszamy wszystkich wiernych na Mszę Św. o
g. 1800, którą odprawiać z nami będą Księża Wizytatorzy. Po Mszy św. spotkanie ze
Wspólnotą Modlitewną, Chórem Parafialnym, Ministrantami, Młodzieżą i Rodzinami
Oazowymi, a także z osobami należącymi do różnych Ruchów Kościelnych. W środę
zapraszamy Radę Parafialną oraz Przedstawicieli wszystkich Wspólnot na spotkanie
na g. 1300. Prosimy członków Rady Parafialnej i Wspólnot o potwierdzenie przybycia
do jutra.

3. W najbliższym czasie musimy podjąć decyzję co fotografa i krawca na I Komunię

Św. Zapraszamy zatem wszystkich rodziców, którzy chcą w tej sprawie zadecydować
w sobotę po Mszy Św. wieczornej do salki Św. Rodziny k. kancelarii.

4. W najbliższy czwartek swoje imieniny obchodzi Ks. Andrzej Sobaszek – kapelan
szpitalny. Msza Święta w intencji solenizanta o g. 1800. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy

piątek miesiąca udamy się do chorych od g. 900. Ks. Przemysław odwiedzi chorych w
sobotę od g. 900. Zachęcamy do spowiedzi Dzieci, Młodzież i wszystkich Wiernych
podczas Adoracji od g. 1700 . W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca na g. 1700.

6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii
będziemy przeżywać za 2 tygodnie od niedzieli 10 grudnia do wtorku 12 grudnia.

7. W przyszłą niedzielę na pierwszej Mszy Św. poświęcimy opłatki na stół wigilijny. W
związku z tym prosimy wiernych o pomoc w roznoszeniu opłatków po domach. Za
tydzień będą już do nabycia świece Caritas.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
Jest na stoliku do zabrania nowy numer czasopisma Dobre Nowiny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół. Wszystkim
Wiernym niech błogosławi Chrystus Król – nasz pan i Zbawiciel!
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