Ogłoszenia Parafialne- Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 26.11.2017r

Zapraszamy wiernych na wspólne śpiewanie nieszporów świątecznych, dzisiaj o godz.16.00
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej w salce katechetycznej comiesięczne spotkanie
członków Żywego Różańca, Róż żeńskich i męskich. Zapraszamy nowych członków
W środę po Mszy wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
W czwartek na godz. 16.00 do spowiedzi św. miesięcznej zapraszamy uczniów, którzy
obchodzą pierwsze piątki miesiąca a wszystkie dzieci na Mszę szkolna o godz. 16.30
Młodzież naszej Parafii zapraszamy na Mszę św. miesięczną w czwartek o godz. 19.00
W tym tygodniu obchodzimy pierwszy piątek i sobotę miesiąca. Zapraszamy do spowiedzi i
Komunii św. wynagradzającej oraz na Msze św. wotywne i nabożeństwa.
Chorych i starszych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną nie w najbliższy piątek ale
w piątek15 grudnia przed Świętami Bożego Narodzenia. Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii
Czcicieli Matki Bożej zapraszamy w sobotę o godz. 6.30 na wspólne śpiewanie Godzinek do
Matki Bożej a od godz. 17.00 Godzina Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
W przyszłą niedzielę 3 grudnia rozpoczyna się Adwent, czas poprawy życia, uczynków
miłosierdzia, uczestnictwa w Mszach św. roratnich. Chciejmy dobrze przeżyć ten szczególny
czas naszego przygotowania do radosnych Świat Bożego Narodzenia.
Wraz z rozpoczęciem adwentu chcemy rozpocząć Duszpasterskie Odwiedziny Rodzin naszej
Parafii. Chcemy spotkać się na wspólnej modlitwie aby pobłogosławić Wasze rodziny i
mieszkania. W najbliższa sobotę chcemy odwiedzić rodziny mieszkające przy ul Ks. Janika
14,a,b,c,d oraz 15 a w niedzielę przy ul. Ks. Janika 15a, 15b Plan odwiedzin do świąt jest
wywieszony w gablotce, przedsionkach kościoła, Informatorze i stronie internetowej parafii w
aktualnościach.
Bóg zapłać za złożoną dzisiaj ofiarę na potrzeby parafii. Składamy podziękowanie wszystkim,
którzy wspierają odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary składane w kopertach
oraz na konto parafii. Te ofiary można sobie odliczyć od podatku w rozliczeniu rocznym
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w sprzątaniu naszej świątyni w minionym tygodniu
W sobotę na godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Wolności 546 /
wszystkie klatki / oraz 582-584 Dziękujemy za prace wokół kościoła – grabienie liści.
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką : Gość Niedzielny, Mały Gość , Informator a
w salce katechetycznej są do nabycia opłatki, kartki świąteczne, kalendarze katolickie, sianko
Dzisiejszą Mszę św. chcemy zakończyć przed Najświętszym Sakramentem odmawiając Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz błogosławieństwem sakramentalnym. Klękając
śpiewamy pieśń na wystawienie:
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie

