
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.11. 2017 r. 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 

1. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą w roku liturgicznym. Za tydzień 

rozpoczyna się adwent. W czasie adwentu roraty będą odprawiane: w poniedziałek, 

środę i piątek – wieczorem o godz. 1800, we wtorek, czwartek i sobotę rano o godz. 

600. Już teraz zapraszamy do licznego udziału w roratach, dzieci przychodzą z 

lampionami. Jest jeszcze tydzień na ich przygotowanie. 

2. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczną się tradycyjnie w trzecią niedzielę 

adwentu tj. 17 grudnia. Bardzo prosimy o ułożenie zajęć tak, aby można było wziąć 

udział w rekolekcjach i skorzystać ze spowiedzi adwentowej.  

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek rano 

odwiedziny chorych, natomiast adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź od 

godz. 1700. W sobotę zapraszamy do kościoła o godz. 900 na Mszę św. i różaniec jako 

wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za nasze grzechy i całego świata. 

4. W tym tygodniu w czwartek obchodzimy święto św. Andrzeja Apostoła, w sobotę 

wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego. 

5. W sobotę 02 grudnia organizowany jest wyjazd do Torunia na 26 rocznicę powstania 

Radia Maryja. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii 

parafialnej.   

6. Jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy. 

7. Z powodu choroby pana organisty opłatek będzie rozprowadzał pan kościelny w 

zakrystii, a w niedziele po każdej mszy św. pod chórem. Ofiary złożone z racji 

otrzymanego opłatka będą przeznaczone na pomoc dla pana organisty. Pamiętajmy w 

naszych modlitwach o panu organiście prosząc dla niego o łaskę zdrowia. 

8. W minionym tygodniu po wieczną nagrodę do Pana odszedł zmarły Mirosław 

Wawrzyniak, którego pogrzeb odbędzie się we wtorek. Rodzinie zmarłego składamy 

wyrazy współczucia, a w Jego intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek 

racz Mu dać Panie… 

9. Wszystkim Państwu życzymy dobrze przeżytej Niedzieli i opieki Bożej na 

rozpoczynający się tydzień. 

 


