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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 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 – o godz. 

1800, we wtorek, czwartek i sobotę – o godz. 600. Jest to jedna z form naszego przygotowania 

do świąt Bożego Narodzenia, uczestnicząc w roratach możemy przynieść ze sobą lampiony.            

2. Jutro przypada wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki – pamiętajmy w sposób 

szczególny o naszej Pani Organistce oraz scholach, którym św. Cecylia patronuje.                   

We wtorek wspominamy św. Klemensa I, a w czwartek św. Katarzynę Aleksandryjską. 

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

Adwentu tj. 12 grudnia. Poprowadzi je o. Paweł Tkaczyk, paulin pracujący                                 

w Mariupolu na Ukrainie. Bardzo prosimy o ułożenie zajęć tak, aby można było wziąć udział 

w rekolekcjach i skorzystać ze spowiedzi adwentowej.  

4. W piątek 26 listopada od godz. 700 do 1400 w wyznaczonym miejscu na parkingu parafialnym 

odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka prowadzona 

jest przez Fundację „Pro Missio”, a dochód ze zbiórki pozwoli na wsparcie Polskich 

Misjonarzy w najbiedniejszych krajach świata. Szczegóły na plakacie w gablocie.  

5. Jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy, można nabyć także świece CARITAS (duże 

w cenie 17 zł, małe w cenie 7 zł). 

6. Zgodnie z apelem KEP po każdej Mszy św. przed kościołem zbierane są ofiary do puszek na 

pomoc migrantom z granicy polsko-białoruskiej.  

7. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1600 będziemy mieli okazję wysłuchać programu słowno-

muzycznego o życiu i przemijaniu w oparciu o poezje Karola Wojtyły w wykonaniu poetki 

Pani Wandy Wasickiej, z udziałem Nauczycieli naszej Szkoły Muzycznej. Szczegóły na 

plakacie w gablotach.  

8. Za tydzień o godz. 1500 zapraszamy członkinie KŻR na wymianę tajemnic różańcowych,          

a o godz.1530 na modlitwę różańcową.  

9. Można jeszcze zamawiać całoroczne wypominki za Zmarłych.  

10. W minionym tygodniu z naszej parafii po wieczną nagrodę do Pana odeszli śp.: Maria 

Tyczkowska, Tadeusz Gołdyn i Jadwiga Trzcińska, której pogrzeb odbędzie się w środę. 

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji odmówmy modlitwę: 

wieczny odpoczynek racz Im dać Panie… 



11. Wszystkim Państwu życzymy dobrze przeżytej Niedzieli i opieki Bożej na rozpoczynający 

się tydzień. 


