
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Niedziela Chrystusa Króla  – 24 listopada 2019 r. 

Dzisiaj jest uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. To ostatnia niedziela roku 
liturgicznego. Za tydzień będzie pierwsza niedziela adwentu. 

Okazja do spowiedzi przedświątecznej jest w niedzielę przed każdą Mszą św. i tygodniu 
przed Mszą św. wieczorną. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone w duchu pokuty 
na dzieło budowy Domu Parafialnego. Ofiarodawców polecamy Bogu pełnego 
miłosierdzia i Matce Bożej Fatimskiej. 

Modlitwę różańcową każdego dnia, oprócz środy i piątku, pół godziny przed wieczorną 
Mszą św.  prowadzi Żywy Różaniec.  

Odnowa w Duchu Świętym Betesda zaprasza na konferencję o głównych prawdach wiary 
w środę po Mszy św. wieczornej. Konferencję: „Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za 
dobro wynagradza, a za złe każe” poprowadzi o. Tomasz 

Błogosławieństwo opłatków wigilijnych w sobotę na Mszy św. wieczornej. 
Pobłogosławione opłatki będzie można nabyć w zakrystii i biurze parafialnym. Będzie też 
błogosławieństwo wieńca adwentowego. 

Dzień modlitwy za rodziny i błogosławieństwo rodzin w niedzielę za tydzień. 
Spotkanie dla wszystkich rodziców dzieci komunijnych w niedzielę za tydzień po Mszy św. 
o godz. 10.00. 

Porady prawne są w pierwszy i drugi wtorek miesiąca od godz. 18.00 do godz. 20.00. 

W tym tygodniu w Przystani:  
- wtorek 17.00 – 19.00 Wspólne wyplatanie różańców  
- środa 16.00 – 17.00 Smartfon dla seniora 
- piątek 15.30 – 17.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci - kalendarze adwentowe. 

W związku ze zbliżającym się okresem adwentowym już dziś zapraszamy na kiermasz 
pierników i ozdób świątecznych, który odbędzie się 8 grudnia.  Dochód z kiermaszu 
zostanie przekazany na działalność statutową Stowarzyszenia św.  Eugeniusza.  

Nabożeństwa w tygodniu: 
- w środę rano do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o godz. 18.00 do św. Józefa 
- w piątek rano św. litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godz. 18.00 koronka 
i litania do Miłosierdzia Bożego. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
- dzisiaj i za tydzień w niedzielę od godz. 13.00 do różańca 
- w piątek od godz. 8.30 do nabożeństwa. 

Przygotowywana jest koronacja Matki Bożej Paradyskiej. Cegiełki za dobrowolną ofiarą 
na koronę Matki Bożej są w zakrystii.  

Płytę zespołu „Siloe” z kolędami pt. „Bóg się rodzi”, można nabyć w zakrystii i biurze 
parafialnym. Ofiary za płytę będą przeznaczone (jako cegiełka) na budowę Domu Pokuty. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: bezpłatny 
dodatek – kalendarz ścienny na rok 2020 z Janem Pawłem II. W Małym Gościu 
Niedzielnym – lampion do samodzielnego złożenia. W Niedzieli: temat numeru - świeccy 
w  Kościele; Oswoić e-recepty; Bóg na dworcu. Jest też tygodnik Oblubieniec. 

Do wieczności odeszli: śp. Helena Hrynczyszyn i Barbara Klapczyńska. Wieczny 
odpoczynek… 

 


