OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Niedziela, 22.11.2020 r.
Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to święto
patronalne Liturgicznej Służby Ołtarza, Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży.
Także dzisiaj przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, o godz. 10.30
Msza św. w intencji naszych chórzystów i ich rodzin.
Nieszpory niedzielne o godz. 16.00.
W środę zapraszamy na godz. 18.00 na Eucharystię ku czci św. Józefa.
Msza św. zbiorowa za zmarłych w piątek 27 listopada o godz. 18.00.
Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 17.00. połączona
z adoracją Najświętszego Sakramentu.
Za tydzień w I Niedzielę Adwentu na nabożeństwie o godz. 16.00 błogosławieństwo
opłatków wigilijnych. Po nabożeństwie przedstawiciel rodziny będzie mógł zabrać opłatki do
domu. Świece na stół wigilijny będą rozprowadzane od przyszłej niedzieli.
Przez cały czas adwentu Msze św. roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 17.00, a w
sobotę o godz. 7.00. Wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość włączenia się w nagradzanie
dzieci za zaangażowany udział w roratach.
Wszystkich chętnych parafian, którzy chcieliby codziennie w adwencie otrzymywać Biblijne
Teksty z pytaniami do refleksji, żywot świętego patrona dnia z modlitwą, wspólne intencje
modlitewne i propozycje modlitw oraz zadania do wykonania, by przez to aktywnie i gorliwie
przeżyć czas przygotowania się na przyjście Pana Jezusa w tajemnicy Bożego Narodzenia –
zapraszamy na Facebook parafialny, albo pozostawić imię i nazwisko w zakrystii i odbierać
w kościele codzienny wydruk lub pozostawić adres mailowy na który będziemy wysyłać
adwentowe pomoce. Gorąco zapraszamy!!!
Zachęcamy do nabycia naszego kalendarza parafialnego na 2021 rok w cenie 10 zł.
Polecamy również Gościa Niedzielnego.
W związku z przepisami, wynikającymi z powodu zachorowań na COVID 19, w naszym
kościele może przebywać podczas Mszy Świętej i nabożeństw jednocześnie 105 osób (1
osoba na 15 metrów kwadratowych). Przypominamy również o obowiązku zakrywania ust i
nosa, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu. W przypadku większej ilości wiernych na
Eucharystii włączymy zewnętrzne nagłośnienie, by umożliwić udział.
Wszystkie katechezy i spotkania formacyjne są zawieszone do odwołania.
Przypominamy również o transmisji online z naszego kościoła Mszy Świętej niedzielnej
o godz. 10:30 na parafialnym kanale YouTube.

