
Ogłoszenia parafialne 

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, uroczystość 
 

1. Dzisiaj ostatnia niedziela zwykła roku liturgicznego, czyli uroczystość Jezusa 

Chrystusa, Króla Wszechświata. Po mszy św. o godz. 9.00 wystawienie Najświętszego 

Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia „O, Jezu 

Najsłodszy, Odkupicielu”, za którego publiczne odmówienie udziela się odpustu 

zupełnego. Podczas mszy św. o godz. 11.00 do grona ministrantów dołączy 3 

kandydatów. Polecamy ich modlitwie wspólnoty parafialnej. 

2. Dzisiaj z okazji przypadających imienin Mszę św. wieczorną ofiarujemy w intencji 

Pana Janusza, naszego kościelnego. 

3. Dzisiaj spotkanie dla kandydatów do bierzmowania rok 2 po mszy św. wieczornej. 

4. Dzisiaj taca na seminarium duchowne. 

5. Spotkanie Oazy Dzieci Bożych w piątek o godz. 17.00. 

6. Spotkanie Oazy młodzieżowej w piątek o godz. 18.30. 

7. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 9.00.  

8. W sobotę 27 listopada w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach w godz. 15.15-17.30 

odbędzie się Rejonowe Spotkanie Młodzieży. Zapraszamy kandydatów do 

bierzmowania pierwszego i drugiego rocznika, młodzież z grup parafialnych i 

wszystkich zainteresowanych. Zapisy w zakrystii u ks. Roberta. Zapewniamy 

transport. Szczegóły spotkania na plakacie przy wejściu głównym do kaplicy. 

9. Za tydzień rozpoczniemy okres Adwentu, czyli nowy rok liturgiczny i czas 

przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. 

10.  Za tydzień spotkanie dla kandydatów do bierzmowania rok 1 po mszy św. wieczornej.  

11.  Z racji epidemicznych do końca listopada Stolica Apostolska zezwala na skorzystanie 

z ośmiu odpustów listopadowych za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za 

zmarłych. 

12.  Uprzejmie prosimy przedstawicieli ulic o rozprowadzenie poświęconych opłatków, a 

wiernych o ich życzliwe przyjęcie. Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na 

regulowanie należności budowlanych. Bóg zapłać! 

13.  Przyjmujemy na wypominki: modlitwy za zmarłych na rok 2022. 

14.  Za posprzątanie kaplicy dziękujemy mieszkańcom u. Protazego. W tym tygodniu o 

porządek w kaplicy prosimy wiernych z ul. Klucznikowskiej i Zosi, a w przyszłym z ul. 

Telimeny i Podkomorzego.  

15.  Zachęcamy do lektury tygodników katolickich Idziemy oraz Gość Niedzielny. 

16.  Dziękujemy za ofiary na budowę i utrzymanie kościoła parafialnego. 
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zapowiedzi: 

Arkadiusz Basek, wdowiec i Olga Mysak, wdowa, oboje z parafii tutejszej. Zapowiedź 2 


