
 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

18.11.2018 

1. W dzisiejszą niedzielę: 
 przypada Światowy Dzień Ubogich, 

 po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny Pokutny Marsz Różańcowy, 

 spotkanie Wspólnoty Rodzin naszej parafii o godz. 15:30 w tzw. kawiarence na parterze 

probostwa, szczególnie zapraszamy małżeństwa z małymi dziećmi. 

2. Wymienianki – różaniec za zmarłych – w dni powszednie przed wieczorną Mszą św. 
o godz. 17:30. Kartki z imionami i nazwiskami zmarłych oraz złożonymi przy tej okazji 

ofiarami można pozostawić w koszyku przed prezbiterium. Zwłaszcza w tym czasie 
pamiętajmy o słowach: „Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od 

grzechów uwolnieni!” ( 2 Mchb 12, 44 ) 

3. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy w najbliższy czwartek, 22 listopada,o 
godz. 18:00 na Mszę św. i spotkanie katechetyczne w kościele. Bardzo prosimy o obecność 
wszystkich rodziców. 

4. Młodzież, która tydzień temu przyjęła sakrament bierzmowania zapraszamy na spotkanie 

duszpasterskie w piątek po wieczornej Mszy św. do Sali Karmelitańskiej. 

5. Godziny skupienia dla Wspólnoty Żywego Różańca i wszystkich, pragnących pogłębić 
wiarę i wiedzę religijną – w najbliższą sobotę, 24 listopada, w kaplicy Domu Sióstr 

Elżbietanek ( ul. Łąkowa 4 ) – rozpoczęcie o godz. 16:00. W programie: Msza św., 
konferencja i adoracja Najświętszego Sakramentu. Bardzo zachęcamy do zaplanowania 

czasu i do obecności. 
6. W najbliższą sobotę będziemy wspominali 608. rocznicę pielgrzymki króla Władysława 

Jagiełły do naszego Eucharystycznego Sanktuarium, po zwycięskiej bitwie pod 
Grunwaldem. W tym roku razem z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 

oraz Zespołem Pieśni i Tańca Ojcowizna z Wileńszczyzny przeżyjemy ten dzień pod 

hasłem: Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że możemy czcić 100 – lecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości i 100 – lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W naszym 

kościele o godz. 17:30 – okolicznościowy program multimedialny, o godz. 18:00 uroczystą 
Mszę św. odprawi J. E. Ks. Biskup Antoni Dziemianko, biskup diecezjalny w Pińsku na 

Białorusi. 
7. W przyszłą niedzielę, 25 listopada: 

 przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 

 święto patronalne Akcji Katolickiej oraz innych Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, 

 po Mszy św. o godz. 9:30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótkie nabożeństwo. 

8. Bardzo dziękujemy Drogim Parafianom i wszystkim uczęszczającym do naszego kościoła za 

ofiary, które zostały złożone w ubiegłą niedzielę. Wysokość składki na inwestycje parafialne 

wyniosła 3 373,00 PLN; natomiast na Arcybiskupie Seminarium Duchowne klerycy zebrali –

1 761,00 PLN. Serdeczne Bóg zapłać! 

Ogłoszenia duszpasterskie 



9. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 5 zł ). Polecamy komentarze 

biblijne do dzisiejszych czytań mszalnych i ciekawe artykuły, m.in.: Ukryta bieda – skala 

ubóstwa w Polsce oraz Stanisława Leszczyńska – położna z Auschwitz patronką na czasy hejtu. 


