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XXXIV Niedziela

Chrystusa Króla – 24 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu dzisiejszym Uroczystością Chrystusa Króla kończymy Rok Liturgiczny. Zamknięty
zostaje także święty Rok Wiary. Uroczystego aktu zamknięcia dokona papież w Rzymie ale my
także przyłączamy się do tego dziękczynienia za miniony rok łaski, stąd dodatkowe modlitwy
podczas mszy św., zapalony paschał, a po mszy św. będzie wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Odmówimy Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa. Za
odmówienie tej modlitwy w dniu dzisiejszym można zyskać odpust zupełny, pod zwykłymi
warunkami. Odmówimy także Akt Intronizacji Chrystusa Króla w naszej parafii, do którego
przygotowywaliśmy się przez ostatnich 9 dni nowenny. Dziękujemy tym, którzy gorliwie
uczestniczyli w tym przygotowaniu, a dzisiaj prosimy, aby wszyscy nasi parafianie z wiarą i
miłością przyjęli Chrystusa w swym sercu jako Pana i Króla.
2. Także w dniu dzisiejszym, tradycyjnie w uroczystość Chrystusa Króla, odbędzie się uroczystość
przyjęcia nowych ministrantów na mszy św. o godz. 13.00. Nowym ministrantom serdecznie
gratulujemy wyróżnienia, a razem z rodzicami zapraszamy po mszy św. do klasztornej
kawiarenki.
3. Za tydzień rozpoczynamy Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
Niech to będzie dla nas także czas wzmożonej pobożności. Zapraszamy szczególnie na Msze
św. roratnie, które wyjątkowo w tym roku będą pół godziny wcześniej – czyli o godz. 6.30, aby
pracujący mogli zdążyć do pracy. Jedynie w niedziele roraty pozostaną tradycyjnie o godz.
7.00.
4. Wraz z rozpoczęciem Adwentu w następną niedziele na mszy św. o godz. 11.00 poświęcimy
opłatki na stół wigilijny. Opłatki te będą roznoszone po całej naszej parafii od 2 grudnia.
Roznosić je będą członkowie Rady Parafialnej, Legionu Maryi, Róż Różańcowych i Domowego
Kościoła, a także br. Damian i osoby chętne, mieszkające w danym bloku. Brakuje nam jeszcze
chętnych na bloki: Poligonowa 8, 10, 12, Kasztelańska 31, Relaksowa 2, 9, 11 oraz Pergolowa
3, 4, 5. Poszukujemy chętnych z danych bloków aby były to osoby znane i bez obaw
przyjmowane do domów. Wiemy bowiem, że po osiedlu krążą różni oszuści. Nasi
przedstawiciele będą mieć identyfikatory i zeszyty z pieczęcią parafii. Będą też w tym roku
roznosić specjalne ankiety do kartoteki parafialnej. Kto tego nie będzie miał, z pewnością nie
jest z naszej parafii. Ufamy, że uda nam się dobrze to zorganizować.
5. Już od 3 tygodniu kontynuujemy na placu przedkościelnym trudne prace kanalizacyjne.
Przebiegają one pomyślnie, choć z pewnością utrudniają nam dostęp do kościoła. Aby także
temu zaradzić postaramy się utwardzić chociaż część wjazdu na plac. Są to jednak bardzo
kosztowne prace, a nam brakuje jeszcze 50 tyś. na dokończenie kanalizacji. Prosimy zatem o
szczególne wsparcie za tydzień, w ramach składki w pierwszą niedzielę miesiąca. Ufamy, że
uda nam się podołać tym trudom.
6. W dniu dzisiejszym chcemy także dołączyć się do ogólnopolskiej akcji Caritas dla ofiar
kataklizmu na Filipinach. Do puszki przy wyjściu z kościoła można złożyć swój miłosierny dar.

7. Za tydzień 1 grudnia odbędzie się specjalna Msza św. o godz. 15.00 dla rodziców i
młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
8. W środę przypada doroczny Apostolat Cudownego Medalika. Także na ulicach naszej
dzielnicy będzie rozdawany medalik z Matką Bożą w godzinach od 15-16. Członkowie Legionu
Maryi proszą swoich członków wspierających o modlitwę w tej intencji.
9. Życzymy wam wszystkim błogosławieństwa Bożego na cały nadchodzący tydzień, a teraz
wystawienie Najświętszego Sakramentu.

