
Ogłoszenia na 21.XI.2021 r. – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata „B” 

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela 

roku liturgicznego (tzw. „roku kościelnego”). 

Trzecia niedziela listopada to Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogo-

wych. Szczególnie w tym dniu pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy zginęli lub doznali 

obrażeń ciała w wypadkach na drogach, ale także o ich rodzinach i bliskich, przeżywających 

z tego powodu tragedie rodzinne i osobiste.  

Uroczystość Chrystusa Króla to patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzy-

szenia Młodzieży. Dlatego o godz. 18.00 w liturgię Mszy św. włączą się członkowie naszego 

Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Oprawę muzyczną zapewni Chór Kameralny „Bel-

canto” (dyr. Krzysztofa Zajchowskiego). Po Eucharystii zostanie zaprezentowany program 

słowno-muzyczny poświęcony bł. Ks. Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Dlatego nie będzie 

wieczornej adoracji. 

Nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Pomodlimy się oddając cześć Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa. 

W czwartek (25 listopada) w ramach akcji „Różaniec na ulicach miast” Rycerstwo Niepoka-

lanej zaprasza na modlitwę do parafii Wszystkich Świętych, przy pomniku Niepodległości. 

Rozpoczęcie o godz. 15.30. Główną intencją jest prośba o poszanowanie ludzkiego życia. 

27 listopada (sobota) przypada wspomnienie NMP od Cudownego Medalika. Dlatego w tym 

dniu przedstawiciele Rycerstwa Niepokalanej będą przed każdą Mszą św. rozdawali (poświę-

cone już) Cudowne Medaliki Niepokalanej. Rycerze Niepokalanej mogą w tym dniu zyskać 

odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza do udziału w autokarowej pielgrzymce na Jasną Górę. 

Wyjazd będzie 27 listopada (sobota) o godz. 6.15 sprzed naszego kościoła. Zapisy do czwart-

ku u p. Organistki albo w zakrystii. Koszt: 45 zł. 

W przyszłą niedzielę (28 listopada) rozpoczniemy Adwent – radosny czas oczekiwania na 

Uroczystość Bożego Narodzenia. Podczas Mszy świętych poświęcimy opłatki, które będzie-

my mogli nabywać, aby móc nimi podzielić się przy wigilijnym stole. 

W Adwencie, po raz kolejny, Caritas w Polsce prowadzi akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom”. Fundusze zbierane są przez rozprowadzanie świec, które w Wigilię Bożego Naro-

dzenia zapłoną na stołach w polskich domach i będą znakiem solidarności z najbardziej po-

trzebującymi. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na całoroczne dożywia-

nie dzieci w szkołach i świetlicach, na leczenie, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. 

Wiele rodzin po Wigilii zapala tą świecę na grobach najbliższych. W naszej parafii również 

będziemy mogli włączyć się w tą adwentową akcję. 

Na stoliku Akcji Katolickiej można nabywać kalendarz na rok 2021. Kalendarz został wydany 

przez Fundację im. Biskupa Jana Chrapka i Diecezjalną Caritas. Dochód ze sprzedaży jest 

przeznaczony na pomoc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. Cena: 10 zł. 

Narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa powinni wziąć udział w dniu sku-

pienia. Takie spotkania odbywają się raz na kwartał w sanktuariach naszej diecezji. Najbliż-

szy termin to 4 grudnia (sobota). Miejscem dla narzeczonych z naszego terenu jest sanktua-

rium w Kałkowie. Rozpoczęcie dnia skupienia o godz. 10.00. 



W liturgii Kościoła obchodzimy: 

24 listopada – wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, męczenników; 

25 listopada – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy; 

27 listopada – wspomnienie NMP od Cudownego Medalika. 

 

 

 


