
1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Światowy Dzień 
Młodzieży,  święto patronalne całej Liturgicznej Służby Ołtarza: ministrantów, lektorów i 
scholi oraz ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Ogarnijmy ludzi młodych serdeczną modlitwą, 
aby zawsze żyli w bliskości Chrystusa. 

2. Dziś po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców przygotowujących się do 
I-szej Komunii Świętej.  

3. We wtorek wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Naszemu organiście panu 
Piotrkowi życzymy wszelkich darów i opieki św. Cecylii w dalszym rozwoju kunsztu  
muzyczno-wokalnego, by dalej nam jak najpiękniej służył jako organista w naszej wspólnocie. 
Jest to też 22-gi dzień miesiąca. Msza Święta za wstawiennictwem św. Rity w intencjach 
polecanych Jej wstawiennictwu o godz. 18.00. Po Mszy Świętej nabożeństwo do św. Rity 
połączone z błogosławieństwem róż i wiernych relikwiami świętej.  

4. W środę, po Mszy świętej, o godz. 18.45 spotkanie kandydatów przygotowujących się do 
przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

5. W piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.  

6. W sobotę Msza Święta za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II w intencjach złożonych 
do puszki i podanych w zakrystii. 

7. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent – radosny czas oczekiwania na pamiątkę przyjścia 
na świat Syna Bożego. Tego dnia rozpoczną się parafialne rekolekcje adwentowe, które 
poprowadzi o. Ekspedyt Osiadacz z zakonu oo. Bernardynów, kustosz sanktuarium Matki 
Bożej Brzemiennej w Skępem, gwardian klasztoru i proboszcz parafii.  

W niedzielę nauki rekolekcyjne będą głoszone podczas każdej Mszy Świętej, zaś w 
poniedziałek, wtorek i środę plan rekolekcji będzie wyglądał następująco: o godz. 9.00 
Msza święta z nauką rekolekcyjną, o godz. 18.00 Msza święta roratnia z nauką rekolekcyj-
ną i o godz. 19.30 nauka rekolekcyjna (bez Mszy świętej). 

Spowiedź w czasie rekolekcji podczas porannej Mszy Świętej o godz. 9.00 i od godz. 
17.30. 

8. Już dziś zapraszam na Msze Oczekiwania – Roraty, które będą odprawiane w adwencie od 
poniedziałku do piątku o godz. 18.00.  

9. Za tydzień, w I-szą Niedzielę Adwentu i ostatnią listopada taca przeznaczona będzie na 
Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie stąd taca inwestycyjna będzie 
przeniesiona i zbierana za dwa tygodnie, w II-gą niedzielę Adwentu. 

10. Od I-szej niedzieli Adwentu przy wyjściu z kościoła można będzie zaopatrywać się w opłatki na 
stół wigilijny, świece Caritasu– Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz sianko wigilijne.  

11. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego oraz naszej gazetki parafialnej.  

12. Centrum Pomocy Ukrainie przy parafii św. Małgorzaty zwraca się z prośbą o czyste kołdry, 
poduszki, koce i ręczniki. Obecnie każdego tygodnia około 5 nowych rodzin zgłasza się  
po pomoc po raz pierwszy, często prosząc właśnie o ciepłe nakrycia i ręczniki. Zbieramy 
również zabawki, które chcemy przekazać w transporcie Caritas do Ukrainy. Dary można 
przynosić do Centrum w środy i czwartki od 9.00- 12.00 lub w innych godzinach po uzgodnieniu.  
Dzisiaj po Mszach Świętych zbiórka do puszek na wsparcie chrześcijan w tym kraju. 

13. Wszystkim parafianom, gościom, zwłaszcza solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy 
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Królowej Rodzin, Patronki naszej parafii. 


