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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
34 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiejsza uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny
akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Jest to
zarazem święto patronalne Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby
Ołtarza.
2. Zapraszamy w każdy poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej na Krąg
Biblijny do sali nr 2.
3. Apostolat Maryjny zaprasza na Mszę Świętą we wtorek o godz. 9.00 do
kaplicy, a po niej na spotkanie w salce.
4. Zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła w środę po
Mszy Świętej wieczornej.
5. Wspólnota Benedictus zaprasza w środę o godz.19.15 do kaplicy na
modlitwę w stylu wspólnoty z Taize.
6. W najbliższy czwartek, 30 listopada, przypada święto św. Andrzeja
Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, bratem
św. Piotra. Tradycja głosi, że po zesłaniu Ducha Świętego udał się do
Grecji, gdzie oddał życie za wiarę, ukrzyżowany głową do dołu.
Pamiątką tego są tak zwane krzyże św. Andrzeja w kształcie litery „X”.
7. Apostolat Margaretka zaprasza w czwartek, 30 listopada 2017 r. o godz.
17.00 na adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą w intencji
kapłanów i nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
8. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.30. Nabożeństwa: do
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi po
Mszach św. wieczornych.
9. Zebranie liderów grup parafialnych odbędzie się w sobotę, 2 grudnia br.
o godz. 17.00 w salce nr 2. Obecność obowiązkowa!
10.W przyszłą niedzielę już Adwent – okres radosnego i pobożnego
oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć
krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani.
11. Rekolekcje Adwentowe rozpoczniemy w przyszłą niedzielę. Poprowadzi
je Michalita Ksiądz Piotr Prusakiewicz. Spowiedź rekolekcyjna będzie
we wtorek, 5 grudnia, serdecznie zapraszamy. Programy rekolekcji
wyłożone zostały na ławkach. Prosimy o ich wzięcie do domu.

12. Trwa roznoszenie poświęconych opłatków wigilijnych do katolickich
rodzin naszej parafii. Zwyczajem lat ubiegłych ofiary złożone przy
okazji opłatków przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła, które
wczoraj zostało włączone.
13.Zespół Caritas serdecznie dziękuje parafianom za ofiarność i pamięć
o ubogich. W tym miesiącu wykupiono 26. dzieciom obiady i dwie duże
recepty, 17 osobom wydano bony i żywność. Opłacono też projekt na
przebudowę łazienki dla osoby niepełnosprawnej.
14.Dzisiejsza zbiórka do puszek Caritas przeznaczona jest na obiady
i paczki mikołajowe. Zespół prosi parafian o odbiór i wypełnienie
żywnością toreb miłosierdzia na święta. Agenda Caritasu będzie czynna
po Mszach świętych od przyszłej niedzieli. Za wszelką pomoc Zespół
składa stokrotne "Bóg zapłać".
15.W dzisiejszą niedzielę po Mszach św. o godz. 9.30, 11.00 i 12.30
Stowarzyszenie „Si alla Vita” , w kawiarence Benedictus , sprzedawać
będzie bilety na sylwestra. Dochód przeznaczony zostanie na pomoc
ciężko chorym dzieciom. Zapraszamy.
16.Rada Parafialna , w niedziele po Mszach św. o godz. 9.30, 11.00 i 12.30,
będzie rozprowadzała nasz piękny kalendarz jubileuszowy w cenie 10zł.
Zachęcamy do jego nabywania.
17.Polecamy prasę katolicką. Solenizantów i jubilatów tego tygodnia
pragniemy zapewnić o naszej życzliwości i modlitwie.
18.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Marek Smolny, lat 33
z Bulwaru Ikara, śp. Genowefa Rajczyba, lat 80 z Bulwaru Dedala, śp.
Józefa Krieger, lat 96 z ul. Na Ostatnim Groszu. Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie…

