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Niedziela Chrystusa Króla – 21 listopada 2021 r. 

Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. To ostatnia 
niedziela roku liturgicznego. 
Dzisiaj przed kościołem jest ogólnopolska zbiórka ofiar na finansowanie działań 
pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego. Zbierane 
środki zostaną przeznaczone za pośrednictwem Caritas Polska. 
Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można ofiarować pod zwykłymi 
warunkami przez pobożne nawiedzenie cmentarza i  modlitwę, choćby myślną za 
zmarłych przez cały listopad. 
Jeszcze dzisiaj rozwiązanie konkursu dla dzieci z „Oblackiego Echa” na Mszy św. o 
godz. 10.00. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Różaniec przed wieczorną Mszą św. w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę 
prowadzi Żywy Różaniec. 
Błogosławieństwo opłatków wigilijnych w sobotę na Mszy św. wieczornej. 
Pobłogosławione opłatki będzie można nabyć w zakrystii i biurze parafialnym. Będzie 
też błogosławieństwo wieńca adwentowego. 
Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu. A po niej będą roraty. 
Za tydzień w niedzielę składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. 
Przyjęcie kandydatów do grona ministrantów i ustanowienie nowych 
lektorów spośród ministrantów  w niedzielę za tydzień na Mszy św. o godz. 10.00. 
Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowującymi się do Pierwszej Komunii św. za 
tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. Poświęcenie medalików dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. będzie w niedzielę 12 grudnia na 
Mszy św. o godz. 10.00. Medaliki rodzice kupują sami. 
Rekolekcje adwentowe będą od 17 do 19 grudnia. Rekolekcje wygłosi Ojciec Tomasz 
OFMCap, Kapucyn z Gorzowa. 
Okazja do spowiedzi przedświątecznej jest w niedzielę przed każdą Mszą św. oraz 
w tygodniu przed Mszą św. wieczorną. Około pół godziny przed Mszą św. ojcowie 
spowiadający są w konfesjonale. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: bezpłatny dodatek – 
film o beatyfikowanym ks. Janie Masze oraz Królestwo moje nie jest z tego świata; 
Cudowny Medalik – rusza nowenna; Kto odkrył Amerykę?  W Niedzieli: Czy Chrystusa 
można ogłosić Królem Polski?; Bóg jest Sędzią sprawiedliwym; Święty – nie tylko od 
prezentów. Jest też Mały Gość Niedzielny z lampionem do samodzielnego złożenia. 
 


