Niedziela Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata- 25.11.2018r

Zapraszamy Parafian na wspólne śpiewanie świątecznych nieszporów , dzisiaj o godz.16.00
Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w Mszach świętych, które odprawiamy w ciągu tygodnia
w naszym kościele, rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00
W poniedziałek po Mszy wieczornej w salce katechetycznej comiesięczne spotkanie członków
Żywego Różańca, Róż żeńskich i męskich. Zapraszamy nowe osoby do tej wspólnoty.
We wtorek o godz. 18.45 w salce katechetycznej Katecheza dla dorosłych.
Czcicieli Matki Bożej zapraszamy w środę po Mszy św. wieczornej na Nowennę do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
W czwartek na godz. 16.00 do spowiedzi św. miesięcznej zapraszamy uczniów którzy jeszcze
nie byli u spowiedzi św. miesięcznej a wszystkie dzieci na Mszę szkolną o godz. 16.30
Również w czwartek o 18.30 w kościele spotkanie dla rodziców uczniów klas 8 i 3 gimnazjum
przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
W kancelarii parafialnej można zamówić Ofiarę Mszy św. w intencji żyjących oraz za naszych
bliskich zmarłych.
Czcicieli Matki Bożej zapraszamy w sobotę o godz. 6.30 na wspólne śpiewanie Godzinek do MB
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazji do spowiedzi świętej.
W przyszła niedzielę rozpoczyna się Adwent, czas poprawy życia, uczynków miłosierdzia,
uczestnictwa w Mszach św. roratnich. Chciejmy dobrze przeżyć ten szczególny czas . Wraz z
rozpoczęciem adwentu chcemy rozpocząć Duszpasterskie Odwiedziny Rodzin naszej parafii.
Chcemy spotkać się na wspólnej modlitwie aby pobłogosławić Wasze rodziny, mieszkania. W
najbliższa sobotę chcemy odwiedzić rodziny mieszkające przy ul. Wolności 514 a w niedzielę
przy ul. Wolności 516 i 520 Plan odwiedzin do świąt jest wywieszony w gablotce, przedsionkach
kościoła, Informatorze i stronie internetowej parafii w aktualnościach.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na potrzeby parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają
odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary przekazane w kopertach i 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 524
/ wszystkie klatki /
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicka i informator a w salce katechetycznej
opłatki, kartki świąteczne, sianko, kalendarze katolickie
Klękając śpiewamy pieśń na wystawienie by odmówić Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla

