OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
20.11.2016
W dzisiejszą niedzielę
1. Dzisiaj przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która jest ostatnią
niedzielą roku liturgicznego. W bazylice św. Piotra w Rzymie papież Franciszek
zamyka drzwi jubileuszowe w Roku Miłosierdzia. W Łagiewnikach obdywają się
centralne uroczystości jubileuszu Chrztu Polski i oddanie Polski Chrystusowi
Królowi Wszechświata.
2. W naszej parafii dzisiaj składka remontowo-inwestycyjna.
W tym tygodniu
1. W poniedziałek swoje imieniny obchodzi ksiądz Janusz Małuszek. Pamiętajmy
w modlitwach o drogim Solenizancie.
2. We wtorek w Kolegiacie spotkanie „Radia Maryja”. O godz. 16:00 różaniec, o
16:30 Msza Św. a po niej spotkanie w sali parafialnej.
3. Spotkanie PZ Caritas naszej parafii we wtorek po wieczornej Mszy Św.
4. W czwartek zapraszamy na Msze Św. o godz. 18:00 rodziców i młodzież z I
klasy Gimnazjum.
5. Po Mszy w czwartek o godz. 19:00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
6. Katecheza dla rodziców dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii
Św. w piątek na Mszy o godz. 18:00.
7. W piątek też przypada 3 rocznica śmierci księdza kanonika Wojciecha
Raczkowskiego. Podczas Mszy wieczornej o 18:00 będziemy się modlili o radość
życia wiecznego dla naszego kochanego Proboszcza. Bardzo proszę o przybycie na
tę Mszę i ofiarowanie Komunii w intencji ks. kanonika Wojciecha. Przy tej okazji
bardzo dziękuję Pani, która dba o porządek i kwiaty na grobie ks. Wojciecha.
W przyszłą niedzielę 27.11.2016 r.
1. Przypada I niedziela Adwentu oraz początek nowego roku liturgicznego i
duszpasterskiego.
Pozostałe ogłoszenia
1. Już dzisiaj informujemy, że Roraty w naszej parafii, na prośbę rodziców dzieci,
będą się odbywały od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 a w sobotę o godz.
6:45. Dzieci prosimy o przygotowanie lampionów. Tych parafian, którzy jednak
pragną podjąć adwentowy trud wstawania i trwania w oczekiwaniu z Maryją na
narodzenie Zbawiciela, zapraszamy na Mszę w tygodniu o godz. 6:45.
2. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki”, „Mały
Przewodnik Katolicki” dla dzieci i „Gość niedzielny”.
3. Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy wspierają swoją ofiarą remont naszego
kościoła parafialnego.

