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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zgromadzeni na Eucharystii w uroczystość Chrystusa Króla chcemy
wsłuchiwać się w Jego słowo. Jezus wyznaje dziś przed sądem Piłata: „Tak,
jestem królem”, zapraszając nas do rozważania tego, czym jest Jego królewska
godność. Pozwólmy Mu na nowo wkroczyć w nasze życie, by mógł
urzeczywistnić w naszych sercach „królestwo prawdy i życia, królestwo
świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”.
2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 75% miejsc/powierzchni
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie dystansu
i obowiązku poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.
3. W listopadzie można uzyskać odpust zupełny za zmarłych za pobożne
nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych wybierając sobie dowolne 8 dni
w miesiącu /dotychczas tylko w dniach od 1 do 8 XI/.
4. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 13.00 spotkanie dla dzieci i rodziców
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
5. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek z racji na 22-gi dzień miesiąca Msza Święta za
wstawiennictwem Św. Rity w intencja Jej poleconych; po Mszy Świętej do sali
Jana Pawła za prezbiterium zapraszam przedstawicieli wspólnot parafialnych
i wszystkich chętnych na kolejne spotkanie synodalne;
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania;
- w piątek Msza Święta za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II; po Mszy
Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.
6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest
wyłożony w kruchcie kościoła.
7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na ten i przyszły rok. Można
również zostawić intencje wypominkowe.
8. W przyszła niedzielę rozpoczyna się Adwent – radosny czas oczekiwania na
pamiątkę przyjścia na świat Syna Bożego. Tego dnia rozpoczną się rekolekcje
adwentowe, które poprowadzi ks. dr Piotr Wierzbicki, wychowawca
Seminarium Warszawskiego. Nauki będą głoszone w niedzielę podczas każdej
Mszy Świętej a w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy Świętych
o godz. 9.00 i 19.00. Możliwość spowiedzi rano podczas Mszy Świętej
i po południu od godz. 18.30.
9. Dziś zgodnie z rozporządzeniem ks. kardynała Kazimierza Nycza
w kościołach Archidiecezji Warszawskiej przeprowadzona jest kwesta
do puszek na rzecz Caritas Polska.

10. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.
11. Wszystkim życzę wspaniałego i radosnego tygodnia. Pamiętajmy |
w codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych
rodzin ale również o wezwaniu w intencji chorych i pracowników służby
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.

