22.11.2015
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
1. Dzisiaj przypada ostatnia niedziela roku liturgicznego, którą nazywamy Niedzielą

Chrystusa Króla Wszechświata. Wszystko, co dobiega końca winno być naznaczone
dopełnieniem doskonałości. Wiedząc zaś, że nasze ludzkie życie nawet pełne dobrych
chęci, naznaczone jest piętnem grzechu, chcemy cały rok liturgiczny ofiarować Jezusowi
Chrystusowi Królowi Wszechświata.
2. Następna niedziela 29 listopada jest już pierwszą niedzielą Adwentu. Przygotujmy się,

aby ten czas oczekiwania na przyjście Chrystusa był dla nas czasem wyciszenia i
pogłębiania naszej wiary. Już dzisiaj zachęcam wszystkich, a szczególnie dzieci do
przychodzenia na Msze Św. roratnie, które będą sprawowane w każdym tygodniu
Adwentu w poniedziałek, środę i piątek o godz. 18.00. w związku z 1050. rocznicą
Chrztu Polski, tematem tegorocznych rorat jest „Chrzest Św. Jako źródło Miłosierdzia.”
3. W całej Polsce rusza akcja sprzedaży świec wigilijnych. Od następnej niedzieli

w zakrystii, zwyczajem lat ubiegłych, można będzie nabyć świecę Caritas na stół
wigilijny. Ich obecność stała się już tradycją wielu polskich rodzin.
4. Od przyszłego tygodnia będzie można nabywać również opłatek na stół wigilijny.
5. Z całego serca dziękuję za udział we mszy św. z okazji święta mojego patrona. Za dar

modlitwy i życzenia składam serdeczne „Bóg zapłać” i zapewniam o pamięci w
modlitwie.
6. Dzisiaj o godz. 16.00 spotkanie Rady Parafialnej i ekonomicznej w salce katechetycznej.
7. Dziękuję za udział w wykładzie na temat Chrztu Św. Już dziś zapraszam na następne

spotkanie w trzeci piątek grudnia, tj. 18 grudnia.
8. Od 8 grudnia rozpoczynamy w Kościele, z inicjatywy Papieża Franciszka, nowy rok

liturgiczny jako rok miłosierdzia. Ambasadorką Bożego Miłosierdzia na cały świat jest
siostra Faustyna. To właśnie jej Jezus Chrystus objawiając się, przekazywał prawdę o
Bożym Miłosierdziu i poprosił ją, aby został namalowany obraz przedstawiający Jezusa
Miłosiernego. W bocznej kaplicy Chrztu Św. , w której poprzednio znajdowało się
tabernakulum, planujemy umieścić obraz Jezusa Miłosiernego. Dlatego zamówiłem w
Krakowie u artysty Adama Suzina obraz Jezusa Miłosiernego, który najwierniej odtwarza
wizerunek Jezusa Miłosiernego. Jeśli są osoby, które chciałaby być fundatorami tego
obrazu, proszę o zgłoszenie w zakrystii. Cena obrazu to ok. 6 tys. zł.

