OGŁOSZENIA PARAFIALNE

20 LISTOPADA 2022 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.
To III niedziela miesiąca - składka budowlana. Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych na Mszy św. o
10.30. i przekazanie książeczek dzieciom.
2. Gościmy w naszej parafii Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy głoszą Słowo Boże i rozprowadzają

kalendarze misyjne na 2023 rok. Ofiary złożone przy okazji ich nabywania posłużą na prowadzenie dalszej
działalności na trenach misyjnych.
3. Dziś o godz. 20.00 sprzed kościoła wyjazd do kina na film pt ‘’ Prorok ”.
4. We wtorek przypada wspomnienie liturgiczne św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Staje się to okazją do

szczerego podziękowania tym, którzy ubogacają śpiewem naszą liturgię, począwszy od dziecięcego chórku
„ Boże Owieczki ‘’, przez młodzieżową Scholę, nasz chór „ Halka’’ -obchodzący w tym roku 75-lecie istnienia,
P Organiście – Mirosławowi oraz Paniom i Panom towarzyszącym nam przy różnych okazjach. Niech dobry
Bóg Wam wszystkim błogosławi. Zapraszam na herbatkę i coś słodkiego do salki w sobotę o 11.00.
5. W czwartek na Mszy św. będzie O. Kacper franciszkanin z comiesięczną nauką dla wspólnoty O. Pio.
6. Za tydzień I niedziela Adwentu . Msza św. z udziałem młodzieży o 17.00.
7. Od poniedziałku 28 listopada – do piątku o godz. 17.00. zaczniemy Roraty, czyli Msze św. o Matce Bożej w

Adwencie, na przeżywanie których zapraszam wszystkich, ale zwłaszcza obowiązkowo dzieci / komunijne /,
młodzież / kandydaci do bierzmowania /. Niech będzie to piękny czas duchowego przygotowania do
zbliżających się uroczystości Narodzenia Pańskiego.
8. W najbliższą sobotę i niedzielę przyjadą do parafii Państwo: Faustyna i Zygmunt z promocją Ewangelii

2023.
9. Z uwagi na rekolekcje kapłańskie, tym tygodniu biuro parafialne nieczynne. W razie wezwania do chorego

proszę kontaktować się z ks. Prob. z Michorzewa tel: 510-507-308.
10. W kalendarzu liturgicznym : w pon. – Ofiarowanie NMP; we wt. – św. Cecylii, w czw. – św. Andrzeja Dung -

Lac i mm. z Wietnamu.
11. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki , Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci oraz Dobre Nowiny.
12. Trwają prace w kościele przy zakładaniu nowej instalacji elektrycznej. W tygodniu nałożono próbki

farb w kilku miejscach kościoła. Czekamy na ostateczne zatwierdzenie kolorów przez Panie
konserwator z Poznania. Niech Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy pomagali w pracach w kościele /
za jego sprzątanie / i na terenie przy plebanii. Życzę błogosławionego nowego tygodnia.

