OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Niedziela, 25.11.2018 r.
Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to święto
patronalne Liturgicznej Służby Ołtarza, Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży.
Nieszpory niedzielne o godz. 16.00.
O godz. 19.00 we wtorek katecheza uzupełniająca dla dorosłych.
Katecheza dla dzieci komunijnych:
Wtorek – godz. 15.00.
Środa – godz. 16.30.
Ostatnia przed adwentem Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30. Po Mszy św. w
kościele spotkanie dla uczniów klas szóstych.
Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w czwartek o godz. 19.30 .
W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. W sobotę o godz. 8.00 Msza św. ku czci
Królowej Różańca Świętego.
Odwiedziny chorych naszej parafii w sobotę. Natomiast ks. Proboszcz i ks. Marcin swoich
chorych odwiedzą w następną sobotę (8 listopada). Adresy prosimy składać w zakrystii lub
kancelarii parafialnej.
Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 16.00 do 17.00.
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. 8.00. Wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość włączenia się w nagradzanie
dzieci za zaangażowany udział w roratach.
Wyjazd na Jarmark Adwentowy do Budapesztu w piątek (30.11) godz. 13.00 spod kościoła.
Zabieramy ze sobą kubek.
Jest możliwość udania się na seans filmowy do Multikina na film pt. „Chleba z nieba”. Seans
odbędzie się 09.12.2018 o godz. 18.00. Cena biletu 13 zł. płatne przy zapisie. Zapisy w
kancelarii do piątku 30.11.2018.
W sobotę, od godz. 12.00, zapraszamy mężczyzn do pomocy w organizację Parafialnego
Jarmarku Adwentowego w nowej formie. Jarmark odbędzie się 2 grudnia br. Plan Jarmarku
na plakacie.
Gościmy dziś artystów z Ukrainy. Na rajskim placu będzie można przekazać dar dla
podopiecznych Domu Dziecka w Obwodzie Tarnopolskim (ofiary pieniężne, maskotki,
słodycze). Mają 300 podopiecznych.
W przyszłą niedzielę młodzież KSM będzie sprzedawała wieńce adwentowe. Dochód ze
sprzedaży będzie przeznaczony na działalność naszego parafialnego oddziału KSM.

