
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIV niedziela zwykła - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

(20 listopada 2022 r.)

1. W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 
Zgodnie z zapowiedzią zbiórka do puszek na ten cel – poprzez Organizację Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie – jest u nas przeprowadzana dzisiaj. Dziękuje wszystkim, którzy 
wspierają w tym roku Kościół na Ukrainie. 

2. Już za tydzień I niedziela Adwentu i zgodnie z zapowiedzią początek naszych rekolekcji 
adwentowych. Rekolekcje poprowadzi O. Jakub Lasyk, który należy do Zgromadzenia OO. 
Bernardynów. Na terenie naszej Parafii są SS. Bernardynki, Ojciec Marceli - Bernardyn, 
natomiast O. Jakub przyjedzie do nas z Lublina.
Rekolekcje rozpoczniemy w przyszłą niedzielę – Msze Św. wg. porządku niedzielnego
W poniedziałek i wtorek Msze Św. i spowiedź w godzinach: 7:00; 9:00; 16:00 (dla dzieci) 
18:00 i 19:30.
Zachęcamy, aby sobie zaplanować czas rekolekcji, tak aby dobrze rozpocząć Adwent, który 
jest krótkim okresem liturgicznym, ale przygotowującym nas do jakże ważnych dla nas Świąt 
Bożego Narodzenia. W związku z rekolekcjami bardzo prosimy osoby, które zamówiły 
intencje o sprawdzenie godziny Mszy Św.

3. Myślimy powoli o Roratach. Chcielibyśmy zorganizować dla dzieci przychodzących na 
Roraty w Adwencie mały poczęstunek (kakao, słodka bułka). Potrzebujemy jednak pomocy 
w przygotowaniu tego poczęstunku dla dzieci. Osoby chętne do pomocy prosimy i kontakt z 
księdzem Proboszczem, ks. Pawłem lub ks. Grzegorzem.

4. Dzisiaj młodzież klas ósmych, przygotowująca się do sakramentu bierzmowania ma 
swoją Msze Św. o godz. 18:00, a po Mszy Św. spotkanie formacyjne.

5. Zachęcamy dzieci do uczestnictwa w grupie ministranckiej i scholii dziecięcej
6. Dziękuję katechetom za spotkanie w ostatni wtorek

7. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:
Poniedziałek – wspomnienie Ofiarowania NMP
Wtorek – wspomnienie Św.  Cecylii, patronki muzyki kościelnej
Czwartek – wspomnienie pierwszych męczenników koreańskich

8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy:
Śp. Juliusza Rogowskiego
Śp. ZofięTabara
Śp. Edwarda Niedzielę
Śp. Arkadiusza Białeckiego
Śp. Marię Kozera
Śp. Alinę Kotlarską

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…


