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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
34 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla

Wszechświata. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju
ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny.
Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w
stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w
intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do
jakiegokolwiek grzechu. Akt poświęcenia odmówimy przed
błogosławieństwem na każdej Mszy Świętej.
2. Dzisiejsza uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, jest świętem
patronalnym Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza.
3. W przyszłą niedzielę już Adwent – okres radosnego i pobożnego
oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć
krótki czas wyciszeni i duchowo przygotowani.
4. Dzisiaj na zakończenie Mszy św. o godz. 18:00 poświęcenie opłatków
wigilijnych, które również w tym roku, z powodu pandemii, nie będą
roznoszone do katolickich rodzin naszej parafii. Od przyszłej niedzieli
będzie je można nabyć po każdej Mszy św. przy wyjściach z kościoła.
Zwyczajem lat ubiegłych ofiary złożone przy okazji opłatków
przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła.
5. Wypominki, które jeszcze dostarczane są do parafii, odczytane zostaną
w najbliższą środę na nabożeństwie do MB Nieustającej Pomocy o g.
17:30.
6. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, odbędzie się we wtorek o
godz. 18:45 w kościele.
7. We wtorek, 23 listopada Grupa Modlitwy św. Ojca Pio zaprasza o godz.

18:00 na Mszę św. z błogosławieństwem relikwią św. Ojca Pio. Po Mszy
św. w sali nr 5 odbędzie się spotkanie formacyjne.
8. Wspólnota Benedictus zaprasza we wtorek, (23 listopada) o godz. 19:00
na Adorację Najświętszego Sakramentu do kaplicy.
9. Apostolat Margaretka zaprasza w czwartek, 25 listopada o godz.17:00 na
adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą w intencji kapłanów,
nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
10.Wspólnota „Wiara i Światło” zaprasza na spotkanie w sobotę o godz.
10:30 do kaplicy na plebani.

11. Przypominamy o przychodzeniu do kościoła na Mszę św., nabożeństwa
i prywatną adorację Najświętszego Sakramentu w maseczkach
prawidłowo założonych. Jest to wyraz szacunku wobec siebie i bliźnich.
12. Z uwagi na trwającą pandemię, zainstalowaliśmy 2 sztuki automatów
podających Wodę Święconą na palce w celu przeżegnania się wchodząc
do kościoła. W najbliższym czasie zostaną jeszcze zamocowane 3 sztuki.
Prosimy o korzystanie z tych higienicznych udogodnień.
13.W dzisiejszą niedzielę, po wszystkich Mszach św. członkowie
Stowarzyszenia Si alla Vita zbierają do puszek na pomoc ciężko chorym
dzieciom. Po ostatniej zbiórce Stowarzyszenie pomogło: Mateuszowi
choremu na Dziecięce Porażenie Mózgowe oraz Kacprowi również z
Dziecięcym Porażeniem Mózgowym będącym pod opieką tylko matki.
Dzieci wymagają bezwzględnej, całkowitej opieki, oraz intensywnej
rehabilitacji
jak i drogich leków. Bardzo prosimy darczyńców
o wsparcie finansowe kolejnych, ciężko chorych dzieci, w których
imieniu z całego serca dziękujemy.
14. Polecamy prasę katolicką. Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia
pragniemy zapewnić o naszej życzliwości i modlitwie.
15. W minionym tygodniu zmarła: śp. Anna Rogala-Poprawa, lat 72, z ul.
Kwiskiej. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… Informujemy
również, że Msza św. w intencji zmarłego śp. Jerzego Kluska, byłego
dyrektora szkoły podstawowej nr 65, będzie odprawiona we wtorek, 23
listopada o godz. 18:00.

