OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
1. TAK, JESTEM KRÓLEM! Pozwólmy Jezusowi na nowo wkroczyć w nasze
życie, by mógł urzeczywistnić w naszych sercach królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
2. REKOLEKCJE ADWENTOWE – od przyszłej niedzieli wchodzimy w nowy
rok liturgiczny, który rozpoczniemy poprzez głębsze otwarcie naszych serc i
umysłów na słowo Boże. Szczególną okazją ku temu będą rekolekcje adwentowe,
które rozpoczną się w przyszłą niedzielę - Mszą św. w sobotę o g. 18.00.
Podczas rekolekcji Msze św. z kazaniami będą odprawione od poniedziałku do
środy o g. 10.00 i 18.00.
Dla pełniejszego udziału Wiernych w rekolekcjach Msze św. roratnie rozpoczniemy odprawiać od czwartku 2 grudnia o g. 6.00. Osoby, które zamówiły
intencje mszalne na g. 6 rano w poniedziałek, wtorek i w środę, czyli 29 i 30
listopada oraz 1 grudnia prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.
Polecajmy w naszych modlitwach Duchowi Świętemu Ojca rekolekcjonistę
oraz owoce rekolekcji dla ożywienia w Parafii miłości do Eucharystii.
3. NABOŻEŃSTWO WYPOMINKOWE za zmarłych odprawiamy w niedziele o
g. 17.00, w tygodniu o g. 17.30. W czwartek o g. 18.00 nieszpory żałobne i Msza
św. w int. wszystkich zmarłych poleconych w naszych parafialnych wypominkach.
4. ADORACJA
 Godzina z Jezusem – w środę po Mszy św. wieczornej.
 Czwartek – g. 15.00 koronka do MB – błogosławieństwo NS o g. 17.30.

5. NOWENNA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI – gł. Patrona Polski – w int. Ojczyzny będzie odmawiana codziennie w kościele po Koronce do Miłosierdzia B. o
g. 15.00. Zapraszamy! Na stoliku pod chórem jest wyłożony tekst z modlitwami.
6. NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. RITY – będzie odprawione dziś po Mszy św.
wieczornej.
7. OPŁATKI WIGILIJNE będą poświęcone i wystawione w koszu przed ambonką
- od przyszłej niedzieli. Opłatków nie roznosimy do domów. Jeśli ktoś potrzebuje
opłatki wcześniej – są przygotowane w zakrystii.
8. WIEŃCE ADWENTOWE – w imieniu s. Klary, zakrystianki, prosimy osoby,
które mają trochę wolnego czasu i miłości do pięknej tradycji wystroju naszego
kościoła o pomoc w przygotowaniu wieńców – we wtorek na g. 9.00 w salkach.
9. CARITAS PARAFIALNA dziękuje Wiernym - w imieniu ubogich - za złożone
ofiary na opał w kwocie 2214 zł. Serdeczne Bóg zapłać!
 W Gościu Niedzielnym m.in.: Beatyfikacja ks. Jana Machy – postaci mało znanej a
jednocześnie wyjątkowej, którą przybliża piękny film DVD dołączony do Gościa..
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Irena Sroczyńska, lat 92, z ul. Rynkowej,
+ Wiktor Juchniewicz, lat 78, z Wrocławia,
+ Zofia Pytlak, lat 83, z ul. Wyspiańskiego,
+ Anetta Witt, lat 44, z ul. Kowalskiej,
+ Bolesław Szkutowicz, lat 72, z ul. Bogusława X (pogrzeb pn 12:00),
+ Mieczysław Łusiak, lat 71, z ul. Leśnej (pogrzeb pn 14:00)
+ Jadwiga Dąbrowska, l. 72, z ul. Moniuszki (pogrzeb w środę o g. 11.00)

Dobry Jezu…

