LISTOPAD 2016 – 27 ( niedziela ) – I Niedziela Adwentu. Rozpoczynamy Adwent. W naszej parafii Msze św. „Roratnie” dla
dorosłych od poniedziałku do soboty o godz. 645, dla dzieci codziennie oprócz soboty o godz. 1700, dla młodzieży w sobotę o godz. 645.
Okres Adwentu, w który wkroczyliśmy, ma podwójny charakter; jest najpierw czasem naszego przygotowania do radosnego przeżywania
świąt Bożego Narodzenia, podczas których czcimy przyjście Chrystusa między ludzi. Okres Adwentu niech będzie dla nas czasem
świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie z narodzonym Jezusem. Najpiękniejszym wzorem naszego przeżywania tak rozumianego
Adwentu niech będzie dla nas Matka Najświętsza oraz uczestniczenie we Mszy św. „Roratnej” pomoże nam we właściwym przeżywaniu
tego świętego czasu.

W sobotę na Mszy św. wieczornej ks. Proboszcz poświęcił tegoroczny wieniec adwentowy oraz opłatki wigilijne.
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GRUDZIEŃ 2016 – 03 ( SOBOTA ) –

Uroczystości w Warszawie: odsłonięcie tablicy upamiętniającej niezłomnych kapłanów, Msza św.

pod przewodnictwem Bp. Józefa Guzka i wręczenie patentów oficerskich byłym alumnom-żołnierzom. Ksiądz Prałat Stefan Komorowski otrzymał
w Warszawie nominację na Podporucznika Wojska Polskiego

z rąk Ministra Obrony Narodowej RP Antoniego Macierewicza, który odsłonił

w katedrze polowej Wojska Polskiego tablicę upamiętniającą księży niezłomnych, którzy ponieśli śmierć w okresie zniewolenia komunistycznego oraz
w czasach przemian ustrojowych 1989 roku. Tablicę poświęcił bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. W uroczystości wzięła udział grupa
kleryków-żołnierzy, co w latach 1959-80 byli zmuszani do odbycia służby wojskowej w okresie studiów seminaryjnych. Po zakończonej Eucharystii
otrzymali oni od ministra Antoniego Macierewicza patenty oficerskie. Jednym z kapłanów zmuszonych do odbycia służby w kompanii kleryckiej
był m.in. bł. ks. Jerzy Popiełuszko, którego nazwisko znalazło się na odsłoniętej tablicy.
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GRUDZIEŃ 2016 – 03 ( SOBOTA ) – Warszawa: po Mszy św. wręczenie patentów oficerskich byłym alumnom – żołnierzom.
Patent oficerski dla prałata ks. Stefana Komorowskiego.
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GRUDZIEŃ 2016 – 03 ( SOBOTA ) – Patent oficerski ks. prałata Stefana Komorowskiego.
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GRUDZIEŃ 2016 – 03 ( SOBOTA ) – Ks. Proboszcz w Warszawie otrzymał medal 25 – lecia przywrócenia Ordynariatu Polowego
w Polsce oraz książkę „Oficer Polski” autora Tadeusza Hołówko.
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GRUDZIEŃ 2016 – 04 ( niedziela ) – II Niedziela Adwentu.
Adwent nie jest tylko czasem krzątaniny – choć koniecznej – związanej z przygotowaniem wigilijnego stołu i prezentów dla najbliższych.
Jest on przede wszystkim darem, łaską nam daną, abyśmy na nowo sobie uświadomili i z wiarą przyjęli tą prawdę, że tak
jak Jezus Chrystus wszedł w historię ludzkości przez fakt swych narodzin, tak również przyjdzie na końcu czasów. Pomocą w dobrym
przeżywaniu roku liturgicznego są działania i inicjatywy podejmowane w ramach roku duszpasterskiego. Tym razem przeżywać go
będziemy pod hasłem „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”.

W salce nr 1 odwiedził dzieci z zespołu „GLORIA DEO” św. Mikołaj – ( organista – Damian Skoczypiec ).
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GRUDZIEŃ 2016 – 08 ( czwartek ) – Niepokalanego Poczęcia NMP – Msze św. o godz. 645, 800, 930, 1100, 1700 i 1900 .
Godz. 1700 Msza św. „Roraty” dla dzieci. Przed kościołem zbierane były ofiary na „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”.
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GRUDZIEŃ 2016 – 11 ( niedziela ) – III Niedziela Adwentu. Ks. Proboszcz na Mszy św. o godz. 1400 poświęcił medaliki dzieciom
przystępującym w przyszłym roku do I Komunii św.
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GRUDZIEŃ 2016 – 11 ( niedziela ) – III Niedziela Adwentu. Poświęcenie medalików. Cd.

202

