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26  listopada  2017 
UROCZYSTOŚĆ  

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
 

   1. Obchodzimy dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Król 
Wszechświata, któremu wszystko jest poddane, jest zarazem pasterzem, który dba  
o każdego z nas. Wzywa nas też, abyśmy i my troszczyli się o innych, często 
słabszych, uboższych i opuszczonych. W potrzebujących jest Jezus. Pomagając im, 
służymy Jezusowi Królowi. Niech Chrystus uwrażliwi nasze serca na biedę drugiego 
człowieka. Bo nie udzielając pomocy, odwracamy się od Jezusa. 
   2. Dziś po Mszy Świętej o godz. 10.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu  
i odmówimy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek będzie zdejmowana miara strojów komunijnych: chłopcy 
przychodzą na godz. 18.00 a dziewczynki na 18.30; 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III 
gimnazjum; 
- we środę święto Świętego Andrzeja, Apostoła; o godz. 19.00 spotkanie chóru; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej wieczornej do godz. 19.30 adoracja 
Najświętszego Sakramentu;  
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi a o godz. 18.00 Msza Święta 
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP; 
   4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa.  
   5. W zakrystii można nabywać nasz jubileuszowy kalendarz na 2018r. Koszt 
druku 1 egzemplarza to 11.50 a każda ofiara składana przy tej okazji jest 
przeznaczona na dokończenie wystroju ściany głównej prezbiterium. Bóg zapłać. 
   6. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki Caritas na rzecz 
rodzin objętych pomocą Caritasu. Za każdą ofiarę z serca Bóg zapłać. 
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Trwa 
układanie posadzki i proszę o wyrozumiałość ze względu na utrudnienia związane  
z miejscami siedzącymi. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam  
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa  
w nadchodzącym tygodniu. 
   8. Zachęcam do włączenia się w akcję zbierania nakrętek „ Razem dla Wojtka”. 
Wojtuś Kasprzyk urodził się z poważną wadą rozwoju i wymaga specjalistycznego 
leczenia. Nakrętki można zostawiać w zakrystii a szczegóły na plakacie w gablocie. 
   9. Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje wyjazd na nocne czuwanie na Jasną 
Górę  9/10 XII br. Program czuwania i telefon do zapisów w gablocie ogłoszeniowej. 


