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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

1.Żywy Różaniec. Pierwsza Róża Różańcowa składa się z 20-u Członków. Zelatorem tej Róży
został p. Marek Piotrowski. Pierwsze spotkanie dla wszystkich członków pierwszej Róży będzie
w niedziele - 3 grudnia br. o 17:00 w domu katolickim. Wówczas nastąpi rozdanie
poszczególnych tajemnic. Lita członków I Róży jest wywieszona w gablocie.
2. Druga Róża Różańcowa. Zebranie dla II Róży i wszystkich chętnych do tej formy
modlitwy różańcowej zapraszamy na poniedziałek – 04 grudnia br. o godz. 19:00 do salki w
domu katolickim.
3.Pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W najbliższy piątek i sobotę będą pierwsze
eucharystyczne dni miesiąca. Stosowne nabożeństwa będą o 17:30 przed Mszą św.
wieczorną.
4. Odwiedziny chorych. W piątek odwiedzamy chorych w domach. Obłożnie chorych należy
wcześniej zgłosić w zakrystii.
5. Różaniec w intencji dzieci i wnuków. Zapraszamy Rodziców i Dziadków do wspólnej
modlitwy w I sobotę miesiąca o godzinie 9:30 tj. po rannej Mszy św.
6. Rady Duszpasterskiej: Zebranie dla Członków Rady Duszpasterskiej będzie w poniedziałek
- 27 listopada 17 r. o 19:00. Omawiać będziemy bieżące sprawy duszpasterskie takie jak:
plan Rekolekcji adwentowych, porządek Mszy św. w Wigilię, święta Bożego Narodzenia i plan
kolęd.
7. Adwent. Przyszła niedziela - 03 grudnia br. będzie już I niedzielą adwentową. W Adwencie
dekoracją ołtarza będą: świeca roratnia, wieniec adwentowy i lampion. W Adwencie nie
stawia się żywych kwiatów. Wyjątkiem może być ołtarz przeznaczony do adoracji
Najświętszego Sakramentu. U nas tak będzie w mały, historyczny kościele.
8. Roraty. Msza św. roratnia będzie o 18:00 w dni powszednie od poniedziałku - 4 grudnia
br. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież. Dzieci niech przychodzą każdego
dnia z lampionami. Po zakończeniu - dzieci otrzymają pamiątkowe obrazki. Będą to
wyklejanki. W Wigilię Bożego Narodzenie będzie „powitanie żłobka”. Najdzielniejsze dzieci

otrzymają miłe prezenty.
9 . Spowiedź święta. W niedziele i święta spowiadamy w czasie każdej Mszy św. W dni
powszednie przed Mszą św. o 9:00 i 18:00.
10. Nabożeństwa w dni powszednie. W środę będzie nabożeństwo do Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy o 17:30.
11. Katecheza do Bierzmowania. Kolejna katecheza odbędzie się we wtorek o godz.
19:00.
12. Intencje mszalne. Intencje mszalne można zamawiać po każdej Mszy świętej w
zakrystii.
13. Rekolekcje adwentowe. Rekolekcje adwentowe u nas rozpoczną się w II niedzielę
Adwentu. Rekolekcje poprowadzi Ks. Prof. Maciej Bała z Warszawy.
14. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 22 numer naszego

15. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką: „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. Są to bogato ilustrowane tygodniki.

