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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
   1. „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” – zapewnia Jezus, 
kierując naszą uwagę na swoje przyjście w chwale. Pośród wielu niewiadomych 
naszego życia pewne jest to, że skoro należymy do Niego w ziemskim życiu, 
będziemy także mieć udział w Jego ostatecznym zwycięstwie. Zgromadzeni  
na Eucharystii, chcemy karmić się Jego obecnością i podtrzymywać naszą 
nadzieję. 
   2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 75% miejsc/powierzchni     
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie dystansu  
i obowiązku poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.  
   3. W listopadzie można uzyskać odpust zupełny za zmarłych za pobożne 
nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych wybierając sobie dowolne 8 dni 
w miesiącu /dotychczas tylko w dniach od 1 do 8 XI/.  
   4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30; 
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
   6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na ten i przyszły rok. Można 
również zostawić intencje wypominkowe.  
   7. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 13.00 spotkanie dla 
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   8. Przygotowując się do 36 Światowego Dnia Młodzieży w 2023 r serdecznie 
zapraszam młodzież na Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie w sobotę 20 XI o godz. 10.00. W programie 
spotkania będzie czas na świadectwa, adorację, uwielbienie i uroczystą Mszę 
Świętą. 
   9. W przyszłą niedzielę w odpowiedzi na apel przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski w kościołach Archidiecezji Warszawskiej przeprowadzona 
będzie zbiórka do puszek na finansowanie dzieł pomocowych w czasie kryzysu 
migracyjnego. 
   10. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 
   11. Wszystkim życzę wspaniałego i radosnego tygodnia. Pamiętajmy  
w codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych 
rodzin ale również o wezwaniu w intencji chorych i pracowników służby 
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


