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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
33 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dziś przeżywamy 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że rok
liturgiczny zbliża się do końca. Czytania mszalne przygotowują nas na
powtórne przyjście Chrystusa, które zamknie dzieje świata. Pamiętajmy,
że zawsze powinniśmy być przygotowani na spotkanie z Panem.
2. Dzisiaj, 19 listopada o godz. 19.00,
Parafialnej. Zapraszamy.

odbędzie się spotkanie Rady

3. We wtorek, 21 listopada przypada wspomnienie Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu modlimy się szczególnie za
siostry w zakonach klauzurowych i do tej modlitwy zachęcamy
wszystkich Parafian.
4. W tym tygodniu kończą się nabożeństwa wypominkowe. W środę
ostatnie nabożeństwo o godz. 17.00
Wypominki, które jeszcze
pojedynczo będą dostarczane do parafii, zostaną włączone do modlitwy
w środy o godz. 17.30 podczas nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
5. W środę, 22 listopada, przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki
muzyki kościelnej, organistów, chórów i scholi. Pamiętajmy w modlitwie
o tych wszystkich, którzy wykonują śpiew liturgiczny w naszym
kościele.
6. Wspólnota Benedictus zaprasza w środę o godzinie 19.00 do kaplicy na
Mszę św. z homilią formacyjną oraz na uwielbianie Boga.
7. W przyszłą niedzielę, 26 listopada, będziemy przeżywali uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed
Adwentem. Tradycyjnie uroczystość Chrystusa Króla jest świętem Akcji
Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza, których pozdrowieniem jest
„Króluj nam Chryste”.
8. Kolekta z uroczystości Chrystusa Króla przeznaczona jest na remonty
i budowę nowych świątyń w Archidiecezji.
9. W dzisiejszą niedzielę, po Mszy św. o godz. 12.30 zostaną poświęcenie
opłatki wigilijne. Od poniedziałku członkowie Akcji Katolickiej
rozpoczną roznoszenie opłatków do katolickich rodzin naszej parafii.
Legitymują się upoważnieniem księdza proboszcza. Zwyczajem lat
ubiegłych ofiary złożone przy okazji opłatków przeznaczone zostaną na
ogrzewanie kościoła. Wierni przybywający do tutejszego kościoła
w okresie zimowym polecają się hojności i szczodrobliwości Parafian.

10.W dzisiejszą niedzielę, 19 listopada o godzinie 18.45, w parafii pw. św.
Kazimierza Królewicza przy ul. Litewskiej we Wrocławiu, odbędzie się
koncert ''Zaduszki Organowe'' w wykonaniu Łukasza Romanka (organy)
i Pawła Spychały (trąbka). Organizatorzy serdecznie zapraszają.
11.W dniu dzisiejszym po wszystkich Mszach św., Stowarzyszenie „Si alla
Vita”, zbiera do puszek na pomoc ciężko chorym dzieciom. Po ostatniej
zbiórce została udzielona pomoc dwojgu dzieciom: Wiktorii „Niunia”
chorej na padaczkę lekooporną z opóźnionym rozwojem
psychoruchowym (dziecko porusza się na wózku inwalidzkim) oraz Julii
„Myszka” z Zespołem Downa. Pieniądze przeznaczone na rehabilitację
i kosztowne leki. W imieniu tych dzieci, hojnym darczyńcom serdecznie
dziękujemy.
12. „Wiara i Światło ” zaprasza w przyszłą sobotę, tj. 25 listopada, na Mszę
św. o 10.30 do kaplicy, a po niej na spotkanie w salce katechetycznej.
13. Informujemy Parafian o projekcie „Bezpieczny Senior” organizowanym
przez Fundację „Przyszłość Pokoleń” we współpracy z Urzędem
Miejskim Wrocławia. Jest to cykl szkoleń otwartych, mających na celu
budowanie świadomości prawnej wśród osób starszych (emerytów,
rencistów), szczególnie narażonych na różnego rodzaju oszustwa.
Spotkanie w naszej parafii będzie 12 grudnia br. (wtorek) w sali
katechetycznej, prowadzone przez dwie osoby: radcę prawnego lub
adwokata z dużym doświadczeniem w zakresie prawa cywilnego
i karnego oraz osobę współpracującą z Fundacją w zakresie
bezpieczeństwa seniorów. Spotkanie będzie całkowicie bezpłatne.
14.Polecamy prasę katolicką. Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia
pragniemy zapewnić o naszej życzliwości i modlitwie.
15.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Janina Chmielewska,
lat 77 z ul. Drzewieckiego i śp. Stanisław Grzebieniuk, lat 68 z ul. Na
Ostatnim Groszu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

