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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
1. Uroczystość Chrystusa Króla to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Uroczystość 
dzisiejsza tak bardzo podkreśla prawdę, że wszystko ma swój początek i będzie miało 
ukoronowanie w Chrystusie. W naszej diecezji rozpoczyna się dzisiaj XXVI Tydzień Biblijny, 
który przeżywany jest pod hasłem „Eucharystia – nasz udział w życiu Chrystusa”. Z racji 
tego tygodnia zachęcamy do wyeksponowania księgi Pisma świętego i do codziennego 
przeczytania jednego rozdziału z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.                      
W naszej wspólnocie przeżywamy XVIII uroczystość odpustową. Serdecznie dziękujemy 
ks. prof. KUL Jackowi Goleniowi za przybycie do nas i za dzisiejszą posługę słowa. Życzymy 
ks. Profesorowi mocy Bożego Ducha i wielu łask od Chrystusa Króla w jego kapłańskim                   
i naukowym posługiwaniu Kościołowi św. Z racji odpustu pragniemy także wyrazić 
wdzięczność wszystkim wiernym, dzięki którym nasza parafia istnieje, rozwija się                            
i promieniuje dobrem. Naszą wdzięczność wyrażamy tym osobom, które włączyły się                  
w przygotowanie i przeżycie skromnej z racji epidemii  uroczystości swoją aktywną pracą, 
modlitwą i ofiarą. Niech Chrystus Król za każde dobro obficie wynagrodzi swym 
błogosławieństwem. Dziś przypada wspomnienie św. Cecylii, która jest patronką muzyki                
i śpiewu sakralnego. Dziękując za posługę muzyczną, polecamy naszego Organistę oraz 
Scholę parafialną opiece św. Cecylii. O godz. 1715 modlitwa różańcowa za zmarłych.  
2. Codziennie o godz. 1730 modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach.  
3. We wtorek – 24.11. – wsp. Świętych Męczenników: Dung-Lac i Towarzyszy. O godz. 1700 
modlitwa do MB Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa. 
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona                      
z modlitwą różańcową wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu oraz za zmarłych 
polecanych w wypominkach. Po Mszy św.  spotkanie PZC.  
6. W czwartek o godz. 2100 comiesięczny Apel Jasnogórski.  
7. W sobotę zakończymy rok liturgiczny, a w przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele 
Adwent – czas, który ma nas przygotować do świąt Bożego Narodzenia i do naszego 
spotkania z Chrystusem w wieczności. Wkroczymy w nowy rok liturgiczny, który 
przeżywać będziemy po hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. 
8. Przypominamy o obowiązku zachowania zasad sanitarnych, tzn. o zakrywaniu nosa i ust 
maseczką, o dezynfekcji rąk oraz zachowania stosownego dystansu.  
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 8 przy Pl. 1000 – lecia  za pełniony dyżur  i złożoną 
ofiarę 210 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym 
tygodniu prosimy  o taki dyżur parafian  z bloku nr 7 przy ul. 1 Maja, kl. I i II.  
10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Przypominamy o możliwości nabycia 
za dowolną ofiarę kalendarza na przyszły rok. Są one wyłożone na stoliku z prasą. 
 


