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XXXIV Niedziela

Chrystusa Króla – 23 listopada 2014 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiejszą Uroczystością Chrystusa Króla kończymy kolejny Rok Liturgiczny. Do tej
uroczystości przygotowywaliśmy się przez dziewięciodniową Nowennę. Dziękujemy tym
wszystkim, którzy codziennie w niej uczestniczyli. Z racji dzisiejszej uroczystości po Mszy św.
odmówimy Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa. Za odmówienie
tej modlitwy można dzisiaj zyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami.
2. Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla to także dzień patronalny ministrantów i lektorów,
dlatego podczas mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się uroczystość przyjęcia nowych członków do
Liturgicznej Służby Ołtarza. Wszystkim ministrantom i lektorom serdecznie dziękujemy za ich
posługę przy ołtarzu, a wszystkich innych młodzieńców zachęcamy do tej zaszczytnej funkcji.
Przypomnimy, że spotkania ministrantów odbywają się w każdą sobotę o g. 9.30.
3. Za tydzień rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W ramach
tego przygotowania w następną niedziele po mszy św. o godz. 11.00 poświęcimy opłatki na
stół wigilijny. Opłatki te będą roznoszone do mieszkań w naszej parafii od 1 grudnia. Roznosić
je będą członkowie Rady Parafialnej, Legionu Maryi, Róż Różańcowych i Domowego
Kościoła, a także br. Walter. Poszukujemy także chętnych do roznoszenie opłatków w obrębie
własnego bloku. Chętni mogą się zgłosić dzisiaj do zakrystii.
4. W czwartek przypadnie doroczny Apostolat Cudownego Medalika. Z tej racji na ulicach
naszej dzielnicy członkowie Legionu Maryi będą rozdawać medalik z Matką Bożą. Prosimy,
aby medalik ten z wdzięcznością przyjmować i nosić, albo przekazać innym.
5. Pragniemy zaproponować w najbliższym roku pielgrzymkę do Sanktuariów Europy, która
planowana jest na początku czerwca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
6. Przypominamy także o organizowanej w grudniu wycieczce dla dzieci i młodzieży do
Warszawy. W programie przewidziano spotkanie w Sejmie, zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego
i Stadionu Narodowego. Wycieczka jest sponsorowana przez biuro poselskie, natomiast chętni
muszą wykupić symboliczną cegiełkę na budowę naszego kościoła za 100 lub 70 zł. Chętni
mogą się zgłaszać do zakrystii.
7. Jeszcze dzisiaj zapraszamy Radę Duszpasterską parafii na spotkanie o godz. 19.00.
8. Zanim zakończymy Mszę św., wpatrzeni w figurę Chrystusa Króla, odmówimy Akt
Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa. Każdy, kto jest w łasce
uświęcającej może uzyskać odpust zupełny za jej odmówienie. Prosimy aby uklęknąć.
O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego
ołtarza.
Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej
zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy
przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij
wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy
nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do
domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo
błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i
jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu
bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej
ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:
Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i
chwała na wieki. Amen.

