
Ogłoszenia na 23.XI.2014 r. – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To ostatnia niedziela roku 

liturgicznego. 

Uroczystość Chrystusa Króla to także święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży. Życzymy wszystkim uczestnikom tych katolickich stowarzyszeń 

obfitości darów Bożych. Pomódlmy się również w ich intencji. 

Nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Pomodlimy się liturgiczną modlitwą Kościoła, czyli 

Nieszporami. Będziemy kontynuować poznawanie Katechizmu Kościoła Katolickiego. 

29 listopada (sobota) Ruch Rodzin Nazaretańskich udaje się z pielgrzymką na Jasną Górę. 

Jest możliwość dołączenia się do wyjazdu. Zapisy u p. Organistki lub w zakrystii u p. Ko-

ścielnego. Koszt: 35 zł. Wyjazd o godz. 6.00 sprzed kościoła. 

W przyszłą niedzielę (30 listopada) rozpoczniemy Adwent – radosny czas oczekiwania na 

Uroczystość Bożego Narodzenia. Podczas Mszy świętych poświęcimy opłatki, które będzie-

my mogli nabywać, aby móc nimi podzielić się przy wigilijnym stole. 

W Adwencie, po raz kolejny, Caritas w Polsce prowadzi akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom”. Fundusze zbierane są przez rozprowadzanie świec, które w Wigilię Bożego Naro-

dzenia zapłoną na stołach w polskich domach i będą znakiem solidarności z najbardziej po-

trzebującymi. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na całoroczne dożywia-

nie dzieci w szkołach i świetlicach, na leczenie, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. 

Wiele rodzin po Wigilii zapala tą świecę na grobach najbliższych. W naszej parafii również 

będziemy mogli włączyć się w tą adwentową akcję. 

Narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa powinni wziąć udział w dniu sku-

pienia. Takie spotkania odbywają się raz na kwartał w sanktuariach naszej diecezji. Najbliż-

szy termin to 6 grudnia (sobota). Miejscem dla narzeczonych z naszego terenu jest sanktua-

rium w Kałkowie (w tzw. „Eremach”). Rozpoczęcie dnia skupienia o godz. 10.00. 

W liturgii Kościoła w najbliższym tygodniu obchodzimy: 

24 listopada – wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, męczenników; 

25 listopada – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy. 

 


