34. NIEDZIELA ZWYKŁA, 25 LISTOPADA 2018 r. Chrystusa Króla Wszechświata
1. W dniu dzisiejszym w Kościele obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to

ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Taca w tym dniu przeznaczona na budujące się kościoły.
2. W kościele tygodniowym prezentowana jest wystawa pt: „Królowa Polski o wielu obliczach”. Są

to wizerunki MB koronowanych przez prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego, autorstwa pani
Bożeny Aleksy. Przesłanie wystawy: Dziękczynienie Bogu i Matce Najświętszej za życie i wierną
posługę kardynała, a także prośbę o Jego beatyfikacje. Można oglądać wystawę w niedzielę po
każdej Mszy Św. i codziennie przed i po koronce do Bożego Miłosierdzia.
3. Nabożeństwa Wypominkowe będą sprawowane o godzinie 18:00 w następującym porządku:
 poniedziałek: w kościele parafialnym ul. Ofiar Oświęcimskich
 wtorek:

w kościele parafialnym ul. Piłsudzkiego i ul. Emilii Plater

 czwartek:

w kościele parafialnym: wypominki z adresami- spóźnione

 piątek:

w kościele parafialnym: wypominki niepodpisane

Po nabożeństwie będzie sprawowana Msza Święta w intencji wyczytanych zmarłych.
4. We wtorek wspominamy MB od cudownego Medalika. Po Mszy porannej i wieczornej będą

rozdawane Cudowne medaliki, tym, którzy jeszcze ich nie mają.
5. Spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum

odbędzie się w czwartek o godzinie 17:00.
6. W Sobotę przypada I Sobota miesiąca. Przypominamy, że księża odwiedzą chorych 22 grudnia.

A o godz. 17. 00, w katedrze JE ks. bp Adam Bałabuch będzie przewodniczył I Nieszporom I
Niedzieli Adwentu. Zapraszamy do udziału w wieczornej modlitwie Kościoła rozpoczynającej
nowy rok lit.
7. Za tydzień I Niedziela Miesiąca, która rozpoczyna okres adwentu. Po Mszy Świętej o godzinie

12:30 będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca, następnie rozpocznie się adoracja Najświętszego
Sakramentu, która zakończy się o godzinie 17:15 Nabożeństwem Różańcowym.
8. Za tydzień w niedzielę na godzinę 15:00 Akcja Katolicka zaprasza do auli parafialnej na projekcję

filmu „ Smoleńsk”. Wstęp: dobrowolna ofiara.
9. W przyszłą niedzielę 02 grudnia będziemy gościć w naszej parafii Siostry Elżbietanki z Wrocławia,

które przyjadą z kiermaszem świątecznym. Dochód ze sprzedaży ręcznie wykonanych ozdób
świątecznych będzie przeznaczony na jadłodajnię, którą siostry prowadzą, oraz na zorganizowanie
wigilii i paczek świątecznych dla biednych i bezdomnych.
10. Wspólnota Przymierze Miłosierdzia zaprasza na warsztaty ewangelizacyjne KANA od 1-2 grudnia

w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy. Koszt to 125 zł. Szczegóły w zakrystii.
11. W przedsionku kościoła jest dostępny kalendarz parafialny na 2019 rok w cenie 5 zł. Można na nim

znaleźć podstawowe informację nt. parafii oraz porządek Mszy Św., nabożeństw i spotkań grup
parafialnych.
12. Polecamy tygodniki Niedzielę i Gościa Niedzielnego. Dzisiaj w Gościu kalendarz na 2019 r.

