
 
 

1. Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata – Dzisiejsza niedziela Jezusa         

Chrystusa Króla Wszechświata, jest ostatnią niedzielą Roku Liturgicznego.        

W przyszłym tygodniu rozpoczyna się nowy Rok Liturgiczny i okres Adwentu – czas             

radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Równocześnie w tym dniu rozpoczniemy          

Nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. 
 

2. Renowacja - W ostatnim czasie odnowiliśmy dwa kielichy mszalne, które znajdują            

się na ołtarzu. Zostały odnowione z ofiary Rodziców dzieci pierwszokomunijnych oraz           

z ofiar jakie składają wierni przy różnych okazjach. Koszt renowacji dwóch kielichów            

i dwóch paten to 2.500 zł. Z czasem będziemy odnawiać pozostałe kielichy i puszki.              

Dziękujemy również za wszelkie ofiary składane do puszki na filarze przy wejściu do             

kościoła. Wszystkie ofiary jakie będą tam składane przeznaczymy na renowację          

krzyża, który znajduje się przy ołtarzu soborowym. Koszt renowacji Krzyża wraz           

z nową podstawą to 2.300 zł. 
 

3. Opłatki świąteczne - W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa           

informujemy, że w tym roku opłatki na stół wigilijny można nabywać w zakrystii lub              

w kancelarii parafialnej za dobrowolna ofiarą. Opłatki nie będą roznoszone po domach            

naszej parafii. Przed kościołem Bracia Nowicjusze będą rozprowadzać świece woskowe          

wyprodukowane przez o. Włodzimierza. Koszt świec: duża choinka 20 zł, bombka 10            

zł i małe szyszki 5 zł. 

 

4. Rekolekcje - W Polsce z błogosławieństwem Episkopatu Polski rozpoczynają się           

Ogólnopolskie 33-dniowe rekolekcje internetowe, które przygotowują uczestników do        

aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Rekolekcje oparte są na Piśmie świętym            

oraz na Traktacie o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny świętego           

Ludwika de Montfort. Rekolekcje rozpoczynają się 29 listopada trwają 33 dni.           

Katechez można wysłuchać na stronie www.oddanie33.pl. 
 
5. Św. Cecylia - Dziś wspominamy św. Cecylię, patronkę chórzystów, muzyków,           

organistów. Z tej okazji Siostrze Teresie naszej organistce, życzymy, aby poprzez tę            

formę uwielbienia Boga czerpała siły na każdy dzień. 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia.         

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 

http://www.oddanie33.pl/

