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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
33 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko 

etapem pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował 

nam Bóg. Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz 

udział w Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości 

na spotkanie z Panem. 

2. We wtorek, 16 listopada przypada święto Rocznicy Poświęcenia Katedry 

Metropolitalnej Wrocławskiej. Msze św. w porządku codziennym. 

3. Wspólnota Benedictus zaprasza do kaplicy na Mszę św. i Adorację 

Najświętszego Sakramentu we wtorek, 16 listopada o godz. 19:00. 

4. Nabożeństwa wypominkowe dobiegają końca. Zakończenie 

przewidywane jest na piątek. Wypominki, które jeszcze pojedynczo  będą 

przekazywane parafii, zostaną włączone do modlitwy w środy o godz. 

17:30 podczas nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

5. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 21 

listopada, to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia 

niedziela przed Adwentem. W tym dniu przypada patronalne święto 

Liturgicznej Służby Ołtarza i Akcji Katolickiej. Kolekta z uroczystości 

Chrystusa Króla przeznaczona będzie na remonty i budowę nowych 

świątyń w Archidiecezji. 

6. W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godz. 18:00 zostaną poświęcenie 

opłatki wigilijne. W tym pandemicznym roku nie będą roznoszone 

opłatki do katolickich rodzin naszej parafii. Od I niedzieli Adwentu (28 

listopada) opłatki będzie można nabyć przy wyjściach z kościoła: 

głównym i bocznym od strony ul. Orlińskiego. Ofiary składane przy 

opłatkach przeznaczone zostaną na ogrzewanie kościoła. Od tej 

ofiarności będzie uzależnione grzanie kościoła w tym sezonie. 

7. Dzisiejsza zbiórka do puszek na pomoc chrześcijanom  

w Libanie w ramach Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.  

8. Dzisiaj niedziela inwestycyjna.  Tą składką zakończymy spłacanie 

remontu okien z zewnątrz kościoła. Za ofiary składamy stokrotne Bóg 

zapłać. 

9. Polecamy prasę katolicką. Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia 

pragniemy zapewnić o naszej życzliwej pamięci w modlitwie. 

10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Katarzyna Drzał, lat 85 

z ul. Kwiskiej i śp. Jan Rejek, lat 68 z ul. Drzewieckiego. Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie… 


