OGŁOSZENIA PARAFIALNE
20 listopada 2016
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA
1. Przeżywamy dziś uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa ukrzyżowanego. Nieraz nam trudno taki
obraz pogodzić z naszym wyobrażeniem o władzy królewskiej. Jezus jest Królem.
Zaprasza nas do swego królestwa, do pojednania, do wolności od grzechu, do
szczęścia. Z wiarą uznajemy i przyjmujemy panowanie Jezusa. Wyznajmy wiarę
w Jezusa, Króla całego Wszechświata i Pana każdego z nas. Potwierdźmy naszym
życiem tę prawdę.
2. Na zakończenie obchodów nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia
i Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski po Mszy Świętej dokonamy Jubileuszowego
Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W przyszłą niedzielę 1-sza
niedziela Adwentu - rozpocznie się kolejny rok liturgiczny.
3. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III
gimnazjum;
- w piątek zapraszam do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu po
Mszy Świętej wieczornej do godz. 20.00;
- w sobotę odbędzie się spotkanie scholii dziecięcej o godz. 12.00; Msza Święta
wieczorna z racji na 26-ty dzień miesiąca za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła
II z adoracją Jego Relikwii.
5. W kruchcie kościoła można nabywać nasz kalendarz parafialny. Koszt druku
1 egzemplarza to 13.50 zł. W kruchcie również z racji na 3-cią niedzielę miesiąca
zbierane do puszki są ofiary na posadkę do naszego kościoła. Za każdy dar
wspierający prowadzone prace przy kościele serdeczne Bóg zapłać.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. W nadchodzących tygodniach są wolne intencje mszalne oraz przyjmowane są
intencje na 2017r.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła, szczególnie
złożoną na zakup dzwonów elektronicznych /czekają na montaż w dzwonnicy/.
W przyszłości również jest rozpoczęcie wykańczania ściany prezbiterium:
kolumnadą symbolizującą 12 Apostołów i glorią dookoła wizerunku Naszej
Patronki /7500 zł/szt./. Te prace będą prowadzone w miarę możliwości finansowych.
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki
Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.
9. Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje wyjazd na nocne czuwanie na Jasnej
Górze 10/11 XII. Program czuwania i kontakt do osoby prowadzącej zapisy
w gablocie ogłoszeniowej. Zapisy do 27 XI br.

