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XXXIV Niedziela

Chrystusa Króla – 22 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiejszą Uroczystością Chrystusa Króla kończymy kolejny Rok Liturgiczny. Do tej
uroczystości przygotowywaliśmy się przez dziewięciodniową Nowennę, a dzisiaj po Mszy św.
odmówimy Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa.
2. Uroczystość Chrystusa Króla to także dzień patronalny ministrantów i lektorów, którym
serdecznie dziękujemy za ich posługę przy ołtarzu, a wszystkich innych młodzieńców
zachęcamy do tej zaszczytnej służby Bogu.
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 przez członków Rady
Parafialnej, Legionu Maryi, Róż Różańcowych i Domowego Kościoła, a także przez Brata
Waltera i przedstawicieli niektórych bloków.
4. W dniu dzisiejszym zapraszamy Radę Duszpasterską parafii na spotkanie o godz. 18.00.
5. O godz. 19.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie nowego klubu dyskusyjnego o nazwie
„Kuźnia wiary”. Będą w nim podejmowane tematy poświęcone wierze, moralności, liturgii i
życiu Kościoła. Inicjatorem i prowadzącym spotkania jest o. Anicet, któremu za to serdecznie
dziękujemy.
6. W następną niedzielę wolontariusze Światowych Dni Młodzieży organizują w całej naszej
Archidiecezji akcję pod hasłem „Pomodlę się za ciebie”. Także w naszej parafii wolontariusze
będą stać przy wyjściu z kościoła i zapisywać wasze intencje modlitewne, które zostaną
przedstawione Panu Bogu podczas specjalnego nabożeństwa na Światowych Dniach Młodzieży.
Zachęcamy do włączenia się w tą akcję. Złożone zaś przy tej okazji ofiary posłużą jako
wsparcie kosztów związanych z przygotowaniem ŚDM.
7. W następnym roku, na przełomie maja i czerwca, planowana jest pielgrzymka „Śladami
św. Pawła do Grecji”. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. Osoby, które
pragnęłyby wziąć w niej udział proszone są o pilne zgłoszenie sie do o. Oktawiana.
8. Zanim zakończymy dzisiejszą Mszę św., wpatrzeni w figurę Chrystusa Króla, odmówimy Akt

Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego. Każdy, kto jest w stanie łaski uświęcającej może zyskać
odpust zupełny. 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

