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OGŁOSZENIA 

II NIEDZIELA ADWENTU 

• Dnia 8 grudnia 2017 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 
Papież Franciszek przyjął rezygnację Abpa Henryka Hosera SAC z urzędu 
Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej, złożoną ze względu na wiek. W 
związku z tym Biskup Koadiutor Romuald Kamiński staje się od tej chwili 
Biskupem Diecezji Warszawsko-Praskiej. Od dziś w kanonie Mszy Świętej 
wymienia się imię biskupa Romualda. Prosimy o modlitwą za Obu Pasterzy. 

• Dziś kończą się nasze rekolekcje parafialne. Ofiary złożone dziś na tacę są 
wyrazem wdzięczności dla ks rekolekcjonisty. Dziękuje wszystkim, którzy 

pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych rekolekcji. Bóg zapłać. 

• Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii 

dziś o godz. 12.30 

• Zachęcamy do nabywania poświęconych opłatków i świec na stół wigilijny. 
Świeca kosztuje 5 złotych. Za opłatek składamy dobrowolną ofiarę. Mamy 
też opłatki luzem przeznaczone na wigilie w zakładach pracy i szkołach. 
Opłatki są też roznoszone do naszych domów przez osoby z naszej parafii. 
Prosimy wszystkich, którzy w poprzednich latach pomagali w roznoszeniu, 
o pomoc także i w tym roku. 

• Trwa Adwent - czas pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana 

Jezusa. Zapraszamy na Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 7.15. W 
sposób szczególny zapraszamy dzieci, z lampionami wykonanymi ręcznie 
lub kupionymi. Za najpiękniejsze, wykonane ręcznie na zakończenie rorat 
przewidujemy nagrody. 

• W piątek dodatkowa Msza św. o godz. 18.30 a po niej Adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00 z możliwością spowiedzi. 

• W przyszłą niedzielę, 17 grudnia zbiórka na cele charytatywne. Będzie 
można wrzucić datek pieniężny na cele parafialnej Caritas.  

• Spotkanie dla ministrantów odbędzie w III niedzielę grudnia. Przyjdzie do 

nich św. Mikołaj 

• Za dwa tygodnie odwiedzą nas harcerze i przekażą nam Betlejemskie 
Światło Pokoju. 

• Zachęcamy do czytania najnowszej prasy katolickiej. 

• Po Mszy św zapraszamy wszystkie dzieci po błogosławieństwo i lizaki. 


