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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
1. W ostatnią niedzielę roku kościelnego zbieramy się na Eucharystii, by oddać
cześć Chrystusowi Królowi, który umarł i zmartwychwstał, by przygotować nam
królestwo za każdy dobry czyn, za to żeśmy Go dostrzegli w świecie i przypominali
światu, że On ukochał każdego człowieka. Jesteśmy grzeszni i słabi. Chrystus nie
raz stawał przed nami w osobach potrzebujących prosząc nas o pomoc, a myśmy
Go nie dostrzegali Prośmy więc o przebaczenie, byśmy się znaleźli w Jego
Królestwie, gdy przyjdzie sądzić świat.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w naszym kościele może przebywać
58 osób w nawie głównej i na balkonach. Pamiętajmy o zasadach obowiązujących
w przestrzeni publicznej dbając o zdrowie własne i bliźnich.
3. Do 30 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza, odmówienie modlitwy
za zmarłych /pod warunkiem braku przywiązania do grzechu, Komunii Świętej,
modlitwy wg intencji Papieża/ można uzyskać odpust zupełny ofiarowany za
zmarłych.
W zakrystii przyjmowane są intencje modlitwy wypominkowej. Za zmarłych
modlić się będziemy podczas Mszy Świętej w każdy 1-szy poniedziałek miesiąca.
4. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny.
5. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w czwartek z racji na 26-ty dzień miesiąca Msza Święta za wstawiennictwem
Świętego Jana Pawła II w intencji naszych rodzin i podanych w zakrystii.
6. Młodzież z kl. I licealnej, która jeszcze nie włączyła się w przygotowanie do
sakramentu bierzmowania proszę o kontakt mailowy na adres
katechezaDzL@gmail.com
Na dzień dzisiejszy forma przygotowania będzie w formie indywidualnych
w przestrzeni sieci internetowej.
7. Od dziś w kruchcie można zaopatrywać się w opłatki na stół wigilijny
i nabywać nasz kalendarz parafialny.
8. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent – radosny czas oczekiwania na
Boże Narodzenie. Już dziś zapraszam na Msze Oczekiwania – Roraty, które będą
odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 18.00.
9. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok.
Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
10. W nadchodzącym tygodniu kancelaria będzie nieczynna. Przepraszam
i dziękuję za wyrozumiałość.
11. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie
tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za
chorych i pracowników służy zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia
korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.

