
9 grudnia - II Niedziela Adwentu 
1. Dziś:  
 Zbiórka do puszek na kościół na wschodzie 
 spotkanie popielgrzymkowe dla tych, którzy w listopadzie tego roku 

byli w Ziemi Świętej. Najpierw o 18.00 Msza Św., a po niej spotkanie 
w Sali Jana Pawła II 

 trwa akcja „drzewko adwentowe”, paczki z przytwierdzonymi do nich 
serduszkami prosimy przynosić do 16 grudnia 

 przed kościołem wolontariusze ze szkół 4 i 6 rozprowadzają świece 
Caritasu 

 dzieci ze scholii rozprowadzają sianko na stół wigilijny, pozyskane 
środki zamierzają przeznaczyć na pielgrzymkę dla scholii 

 opłatki można nabyć u Pań z Caritasu parafialnego, w kancelarii i 
zakrystii 

2. W tygodniu:  
 w dni powszednie o godz. 6.45 będzie  odprawiana Msza św. zwana  

Roratami. Po niej w dolnym kościele dzieci posilą się kubkiem gorącej 
czekolady lub kakao i świeżą bułeczką z piekarni Wanda. 

 środa – nowenna do MB Nieustającej Pomocy i Msza Św. zbiorowa 
 piątek – spotkanie Totus Tuus po Mszy Św. wieczornej i o 18.30 klas 

VIII przygotowujących się do bierzmowania 
 sobota - zbiórka ministrantów o godz. 9.00, a chłopców, którzy chcieli 

by nimi zostać o 9.30, zajęcia poprowadzą lektorzy i starsi ministranci 
3. W przyszłą niedzielę: 
 Msza Św. inicjacyjna dla klas III o godz. 16.oo 
 spotkanie dla wyjeżdzających na pielgrzymkę do Włoch o godz. 19.00, 

prosimy o przyniesienie zaliczki w wysokości 1000 zł. 
4. Rekolekcje Adwentowe 
 rozpoczynamy w przyszła niedzielę, nauki na wszystkich Mszach 

Świętych poprowadzi ks. Marcin Falkowski 
 poniedziałek, wtorek i środa Msze Św. z naukami: 6.45, 10.00, 16.30, 

18.00 i 20.00 
 spowiedź we wtorek i środę na wszystkich Mszach Św.  
5. Kolęda w najbliższym tygodniu:  

10 grudnia poniedziałek 
1600 Batorego  40B  ,40C, 40D, - 4 

1900 
Hallera 7A ,  7Bi 7C- 3 + Hallera niska 

zabudowa 
11 grudnia wtorek 1600 Batorego  40E , 42-3 



1900  Chrobrego 20,22,22 A BC  ,24,24ABC–3 

12 grudnia środa 
1600 Batorego  42A, 42B i 42C- 4  

1900 
Chrobrego 26, 26A, 26B, 26C i 26D-  2 , 

Wczasowa - niska zabudowa 1 

13 grudnia czwartek 
1600 

Batorego 42D, Zygmunta nz, Szkolna nz, 
Białołęcka -4 

1900 Chrobrego 28, A, B, C,D, E, D, F, G,- -  3 

14 grudnia piątek 
1600 

Gdańska, Świderska, Wisenna, 
Chrobrego niska zabudowa- 4 

1900 Kraszewskiego 85 LŁMNOPRS - 2 

15 grudnia sobota 1000 Kraszewskiego 58, 85 i 85 ABCDEFGHIJK 3 

 
Jej plan na okres do Bożego Narodzenia został podany na stronie 
internetowej parafii -www.parafiaotwockkresy.pl. i wywieszony 
gablotach ogłoszeń. 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej - tygodnika IDZIEMY! 
7. W ostatnim tygodniu odprowadziliśmy na cmentarz: 
 + Reginę Kowalską  
 +  Marię Henrykę Guziewską.  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 


