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Przeżywamy ostatni tydzień roku kościelnego, który
w swych treściach nawiązuje do czasów eschatologicznych i mówi nam o powrocie
Jezusa
Chrystusa
na
ziemię.
Powrót
ten
nastąpi
w
chwili,
w której się nie spodziewamy. Pragniemy dzisiaj Jezusowi Chrystusowi, Królowi
i
Panu
Wszechświata
na
tej
Eucharystii
oddać
należną
chwałę
i cześć. Ofiarujmy na ołtarzu nasze troski, kłopoty i zmagania dnia codziennego,
wierząc, że tylko Pan nieba i ziemi, może nasz krzyż przemienić w słodkie jarzmo.
o W ostatnią niedzielę roku kościelnego i liturgicznego przeżywamy Uroczystość Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata. Odmawiając Akt poświęcenia rodziny ludzkiej
Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu można zyskać odpust zupełny.
Kolekta na potrzeby naszej parafii.
o Dziś na Mszy św. o 9.30 nastąpi zawiązanie nowopowstałej w naszej parafii Róży
Różańcowej.
o W środę po Mszy św. porannej Nowenna do MBNP. Zalecania można składać
do koszyczka przy wejściu.
o Trwają duszpasterskie odwiedziny Rodzin naszej parafii. Plan kolędy jest dostępny
w gablotkach, na stronie internetowej oraz z tyłu kościoła.
o W czwartek o 17.00 Msza św. szkolna, na którą zapraszamy dzieci
i młodzież szkolną.
o Z okazji wspomnienia św. Cecylii w najbliższy piątek o godz. 19.00 zapraszamy
na spotkanie do Domu Parafialnego rodziców i sympatyków scholi „Duchu Ogniu”.
o W przyszłą sobotę i niedzielę po Mszach św. zbiórka na rzecz dzieci z Świetlicy
Środowiskowej na zorganizowanie Wigilii oraz paczek świątecznych dla wychowanków.
o Dziękujemy Paniom troszczącym się o czystość i wystrój kościoła.
o Polecamy prasę katolicką.
o W sobotę i niedzielę rano są wolne intencje Mszy św. Zachęcamy do ich zamawiania
w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
o Następna niedziela to I Niedziela Adwentu, a zarazem początek nowego roku kościelnego
i liturgicznego. Kolekta na potrzeby parafii.
o Od przyszłej niedzieli z tyłu kościoła będzie można nabyć świece Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom, poświęcone opłatki, kartki świąteczne oraz lampiony.
o W II Niedzielę Adwentu – przedświąteczny kiermasz.
Prośmy, Chrystusa Króla i Pana Wszechświata o Jego błogosławieństwo, które niech wspiera
nasze poczynania i starania w budowaniu Bożego Królestwa na ziemi.

