
Ogłoszenia Parafialne  
24 XI – 1 XII 2019 

 

 
 

1.  Dzisiaj ostatnia niedziela w kościelnym roku liturgicznym i uroczystość Jezusa Chrystusa 

Króla Wszechświata. Będąc w stanie łaski uświęcającej i przyjmując Komunię Św. możemy 

dziś zyskać łaskę odpustu zupełnego za wspólne (publiczne) odmówienie Aktu poświęcenia 

rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi, co też uczynimy po każdej Mszy św.  

Dzisiaj też po Mszy św. popołudniowej, czyli o godz. 16.30 (jak w roku ubiegłym)  

w naszym kościele rozpocznie się Koncert Organowy, w wykonaniu p. Szymona Czerwca. 

Szczegółowy program w gablocie. Serdecznie zapraszam.  
 

2.  Jutrzejszy poniedziałek, 25 XI, będzie w naszej parafii (wg kalendarza  diecezjalnego) 

dniem całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wystawienie Pana Jezusa obecnego 

w Komunii Św. rano po Mszy św. o godz. 8.00. O 12.00 wspólna modlitwa Anioł Pański  

i Różaniec (w sposób szczególny zapraszam na tę godzinę tych, którzy do Chrystusa pragną 

zwrócić się w tym dniu za przyczyną Matki Najświętszej). O godz. 15.00 modlitwa Koronki do 

Bożego Miłosierdzia i dodatkowa okazja do Spowiedzi Św. (zapraszam czcicieli Miłosierdzia 

Bożego). Od godz. 17.00 czuwanie młodzieży, jeśli jest to możliwe, zapraszam wraz ze ich 

najbliższymi. Zakończenie adoracji przed Mszą św. wieczorną o 17.30. Znajdźmy choć 

odrobinę czasu i zadbajmy ponownie, by tego dnia Chrystus nie był w naszej świątyni sam.    
 

3. Tegorocznych Kandydatów do Bierzmowania zapraszam jutro (w poniedziałek) na godz. 

17.00 na wspólne spotkanie - czuwanie z modlitwą i śpiewem przed Panem Jezusem  

w Komunii Świętej a następnie na Mszę św. o godz. 17.30. Proszę wszystkich o obecność. 
    
4. W niedzielę za tydzień, 1 grudnia rozpoczynamy czas Adwentu, duchowego przygotowania 

do świąt Bożego Narodzenia. Roraty z udziałem dzieci w naszej parafii będziemy przeżywać jak 

w latach ubiegłych podczas Mszy św. wieczornych o godz. 17.30 we wtorki, czwartki i soboty.  

Pierwsze Roraty we wtorek, 3 grudnia.    
 

5. Uprzejmie informuję Parafian, iż na naszej Parafialnej Stronie Internetowej pojawiła się 

ekspozycja kolejnych tomów naszej Kroniki Parafialnej jako osobna zakładka - link. Zachęcam 

do przejrzenia dodanych materiałów i dziękuję za współpracę w tym przedsięwzięciu  

Panu Łaganowskiemu.  
 

6. Zachęcam do lektury bieżącego numeru Przewodnika z dodatkiem; modlitewnikiem Pięć minut  

z Bogiem na każdy dzień na miesiąc grudzień a także czasopism Miłujcie się! oraz Misyjne drogi 

(wszystkie pozycje w cenie 6 zł).   
 

7. W minionym tygodniu odszedł do wieczności Śp. Tomasz Bąkiewicz, zamieszkujący ostatnio na 

terenie naszej Parafii. Śp. Zmarłego oraz wszystkich naszych Bliskich Zmarłych polećmy wspólnie 

Bożemu miłosierdziu… 

  

 

                                                                                                     Ks. Piotr Waszak 


