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1. W dzisiejszą niedzielę: 

 przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 

 swoje święto patronalne obchodzi dzisiaj Akcja Katolicka oraz inne Ruchy i Stowarzyszenia 

Katolickie, 

 po Mszy św. o godz. 18:00, podczas której zaśpiewa nasz Chór Parafialny, zapraszamy do 

Sali Karmelitańskiej na okolicznościowy koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości; w programie przewidziano śpiew pieśni patriotycznych; spotkanie 

poprowadzi nasza parafianka – p. Katarzyna Kujawa, zawodowy muzyk –  

– pianistka i nauczyciel. 

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. Ministrantów i rodziców zapraszamy w najbliższy poniedziałek na Mszę św. o godz. 18:00 

i spotkanie w Sali Karmelitańskiej. 

4. W najbliższą środę obchodzi imieniny Ks. Biskup Senior Zdzisław Fortuniak. O intencjach 

Czcigodnego Solenizanta pamiętajmy w naszych modlitwach. 

5. W czwartek, 30 listopada, w liturgii przypada święto św. Andrzeja Apostoła. 

6. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej z racji pierwszej soboty miesiąca – różaniec i medytacja 

przed Najświętszym Sakramentem – w sobotę bezpośrednio po Mszy św. o godz. 8:00. 

7. W przyszłą niedzielę, 2 grudnia: 

 przypada I niedziela Adwentu, 

 rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i duszpasterski, 

 osoby wyjeżdżające w przyszłym roku do Kotliny Kłodzkiej mają spotkanie o godz. 16:30 

w Sali Karmelitańskiej, gdzie będzie możliwość dokonania wpłaty pierwszej części 

należności za wyjazd. 

8. Młodzież z klasy VII i VIII szkoły podstawowej, która przygotowuje się do sakramentu 

bierzmowania zapraszamy wraz z rodzinami w sobotę, 8 grudnia, na Mszę św. o godz.12:00. 

9. Bardzo dziękujemy Drogim Parafianom i wszystkim uczęszczającym do naszego kościoła 

za ofiary, które zostały złożone w ubiegłą niedzielę na Caritas Parafialną. Wysokość składki 

wyniosła 980 PLN. Tytki charytatywne, których tydzień temu rozdaliśmy 85, można po 

wypełnieniu darami dla potrzebujących pozostawić w zakrystii. Zachęcamy do włączenia się 

jeszcze do tej akcji miłosierdzia. 

Ogłoszenia duszpasterskie 



10. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 6 zł ). Polecamy komentarze 

biblijne do dzisiejszych czytań mszalnych i ciekawe artykuły. Do każdego numeru – dodatek: 

Modlitwa na każdy dzień – grudzień 2018. 


