
Ogłoszenia parafialne – 20 listopada 2022 r. 

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, uroczystość 

1. Dzisiaj ostatnia niedziela zwykła roku liturgicznego, czyli uroczystość Jezusa 

Chrystusa, Króla Wszechświata: 

 Święto patronalne Akcji Katolickiej i Służby Liturgicznej Ołtarza 

 Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym 

 Po mszy św. o godz. 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia „O, Jezu Najsłodszy, 

Odkupicielu”, za którego publiczne odmówienie udziela się odpustu zupełnego 

 Podczas mszy św. o godz. 12.15 do grona ministrantów dołączy jeden 

kandydat. Polecamy Mateusza modlitwie wspólnoty parafialnej. Zapraszamy 

nowe osoby do dołączenia do grona kandydatów na ministrantów. 

2. Dzisiaj taca na seminarium duchowne. 

3. Dzisiaj spotkanie dla rodziców i dzieci kl. 3 po mszy św. o godz. 12.15. 

4. Jutro z okazji przypadających imienin Mszę św. wieczorną ofiarujemy w intencji Pana 

Janusza, naszego kościelnego. 

5. Spotkanie Oazy Dzieci Bożych w piątek o godz. 17.00. 

6. Spotkanie Oazy młodzieżowej w piątek o godz. 18.45. 

7. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 9.00.  

8. Za tydzień rozpoczniemy okres Adwentu, czyli nowy rok liturgiczny i czas 

przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. 

9. Za tydzień młodzież z Oazy będzie rozprowadzała przygotowane przez siebie stroiki 

świąteczne. Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na dofinansowanie 

rekolekcji dla młodzieży. 

10.  Za tydzień ministranci i lektorzy będą rozprowadzali przygotowane przez siebie 

lampiony adwentowe. Ofiary przy tym złożone będą przeznaczone na fundusz 

ministrancki. 

11.  Za tydzień spotkanie dla rodziców i dzieci kl. 4 po mszy św. o godz. 12.15. 

12.  Za tydzień po mszy św. wieczornej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania rok 2.  

13.  Uprzejmie prosimy przedstawicieli ulic o rozprowadzenie poświęconych opłatków, a 

wiernych o ich życzliwe przyjęcie. Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na 

regulowanie należności budowlanych. Bóg zapłać! 

14.  Zapraszamy na wyjazd do seminarium duchownego na przedstawienie teatralne pt. 

„Pinokio” grane przez kleryków. Wyjazd w niedzielę 4 grudnia o godz. 13.30. Koszt 

15zł. Dla ministrantów i Oazy starszej i młodszej dofinansowanie. Zapisy w zakrystii. 

15.  Przyjmujemy na wypominki: modlitwy za zmarłych na kolejny rok. 

16.  W tym tygodniu o posprzątanie kaplicy prosimy wiernych z ul. Szkolnej od 

Ząbkowskiej do lasu. 

17.  Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.  
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