OGŁOSZENIA PARAFIALNE
21 listopada 2021 roku – JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
1. Dziś ostatnia niedziela roku kościelnego - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

Wszechświata. Święto patronalne Akcji katolickiej i służby liturgicznej. Dziękuję
ministrantom za wierną i piękną służbę przy ołtarzu, za okazywaną pomoc. Ich
rodzicom za przypilnowanie, a jak zachodzi potrzeba - za dowóz i za przykład życia
chrześcijańskiego. Zachęcam do zgłaszania się nowych kandydatów.
2. Gościmy Misjonarza Oblata O. Wojciecha Trzcielińskiego z Poznania. Głosi nam Słowo

Boże i przybliża misyjną działalność Kościoła, w którą możemy włączyć się poprzez
modlitwę oraz nabycie kalendarza misyjnego na Nowy Rok Pański 2022.
3. Dziś III niedziela miesiąca - składka budowlana.
4. Jutro wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej. Patronuje chórom,

chórkom, scholom i organistom. Z tej okazji składamy najlepsze życzenia wszystkim,
którzy w naszej parafii tworzą piękno liturgii, ubogacając ją swoim śpiewem i grą.
Niech Pan Bóg Wam błogosławi i wynagrodzi.
5. Za tydzień I niedziela Adwentu - rozpoczęcie Nowego Roku liturgicznego w Kościele.

Roraty, czyli Msze św. o Matce Bożej w Adwencie od poniedziałku /29 listopada /– do
piątku o godz. 17.00. W zakrystii można nabyć lampiony dla dzieci na spotkania z MB
podczas rorat.
6. Za tydzień o 17.00 Msza św. z udziałem młodzieży. Obecność bierzmowanych

obowiązkowa. Przypominam ,że z końcem 30 listopada mija termin dostarczenia przez
młodzież ze szkół ponadpodstawowych potwierdzenia od katechety udziału na lekcjach
religii. Bez tego dowodu nie będzie możliwości przyjęcia sakramentu.
7. Zmarli nasi parafianie : śp.Helena Walle l. 64– ostatnio mieszkająca w Wytomyślu –

pogrzeb odbył się w czwartek i śp. Ludwika Kłossowska z ul. Szamotulskiej l.96. pogrzeb jutro o godz.11.00. Wieczny odpoczynek…
8. W tym tygodniu biuro parafialne czynne tylko : w pon.: 10.00 – 10.30 i w czw.: po

Mszy wieczornej!!!! We wt i śr. nieczynne!!! W razie wezwania do chorego proszę się
kontaktować z ks.Prob. z Sędzin / tel: 61-291-87-48 / lub Wilczyny / 61-291-90-10/.
9. Od poniedziałku 22 do 30 listopada trwa nowenna do św. Andrzeja Boboli w intencji

ojczyzny. W ramach nowenny odmawiamy litanię do świętego i Pod Twoją obronę.
Szczegóły na plakacie w gablocie.
10. W kalendarzu liturgicznym przypada :w pon.: św. Cecylii dz. i m. ; w śr. - św. Andrzeja

Dung-Lac, k. i mm.
11. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 6 zł, Gość Niedzielny ; Mały Gość dla dzieci i

Miłujcie się – 5 zł
12. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, dary kulinarne. Panom za prace przed

probostwem, przy położeniu nowego chodnika. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom.
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia.

