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O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 

Niedziela Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 20 – 11– 2022 r. 

1. W liturgii Kościoła obchodzimy dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata. Jest to ostania niedziela roku liturgicznego. 

2. Różaniec z wypominkami codziennie o godz. 17.30. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy za naszych drogich zmarłych. 

2. Dzisiaj przypada, ustanowiony przez Jana Pawła II, Światowy Dzień Pamięci o 

Ofiarach Wypadków Drogowych. Modlimy się za tych, którzy zginęli  lub doznali 

obrażeń ciała w wypadkach na drogach oraz za ich rodziny i bliskich, 

przeżywających  z tego powodu tragedie rodzinne i osobiste.  

3. Kościół w tym tygodniu obchodzi w liturgii:  

- w poniedziałek – wspomnienie: Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny; 

- we wtorek wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy; 

- w czwartek – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera 

i Towarzyszy. 

4. Z okazji wspomnienia św. Cecylii patronki śpiewu i muzyki kościelnej, 

organistów i zespołów wokalno – muzycznych wyrażamy wdzięczność wszystkim 

pomagającym nam w tutejszej parafii poprzez muzykę i śpiew uwielbiać i przeżywać spotkanie z Żywym Bogiem 

oraz uczestniczyć w sprawowanej liturgii. Dziękuję Panu Janowi naszemu organiście, członkom Zespołu Nazeret, 

Młodzieżowego Zespołu: Boscojang, scholii dziecięcej za długoletnią, gorliwą i profesjonalną posługę animacji 

muzycznej. Pamiętajmy o nich wszystkich w naszej wdzięcznej modlitwie.    

5. W czwartek przypada 24 dzień miesiąca. W naszej parafii wspominamy i oddajemy cześć Najświętszej Maryi 

Pannie Wspomożycielce Wiernych Pani Różańca św. Msza św. zbiorowa, na którą przyjmujemy intencje o godz. 

18.00. Prosimy na karteczkach wypisać prośby, modlitwy, dziękczynienia, które odczytamy w czasie Mszy św. Po 

Mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa w intencji Zgromadzenia Sióstr 

Salezjanek kończących Jubileusz 150 rocznicy powstania Zgromadzenia i 100 rocznicy obecności w Polsce oraz 

dobrego przygotowania się przez adwent do przeżycia Bożego Narodzenia.  

6. W przyszła niedzielę, I Niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem: 

„Wierzę w Kościół Chrystusowy”. 

7. Tego dnia, 27.11.br. o godz. 10.00 w ramach obchodów „Dnia Górnika” i święta Patronki Górników św. 

Barbary, w naszym kościele zostanie odprawiona Msza św. w intencji obecnych i byłych pracowników 

Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA oraz za zmarłych z PeBeKi. Zapraszamy wszystkich związanych  

z tym przedsiębiorstwem i jego sympatyków wraz z rodzinami na wspólną modlitwę, której będzie przewodniczyć 

Bp Andrzej Siemieniewski, Biskup Legnicki.   

8. Również na wszystkich Mszach św. będziemy błogosławić i rozdawać opłatki wigilijne. Po opłatki niech 

podchodzą osoby dorosłe: ojciec lub matka rodziny. W opłatki można zaopatrzyć się każdego dnia w okresie 

adwentu w zakrystii - przed każdą Mszą św. w godzinach rannych lub po południu od godz. 17.00.  

9. Spotkanie biblijne, prowadzone przez Ks. Ryszarda Kempiaka,  28.11.br. - w poniedziałek, po Mszy św. 

wieczornej ok. godz. 18.30 w sali teatralnej.  

10. W przyszłą niedzielę, z inicjatywy Członków Rady Parafialnej i Żywego Różańca, przy wyjściu  

z kościoła, będzie można złożyć swój podpis, podając imię i nazwisko oraz Pesel i adres zamieszkania i udzielić 

poparcia pod projektem ustawy o ochronie życia. Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ”Aborcja to zabójstwo”.   

11. Na rozpoczęty tydzień – Wam, Drodzy Parafianie, Goście, sympatycy i przyjaciele dzieła Ks. Bosko, dziękując 

za wierność codziennej modlitwie, świadectwo życia chrześcijańskiego w rodzinie i środowisku pracy  oraz 

składane i wpłacane na rachunek bankowy, szczególnie przy okazji wypominków ofiary na potrzeby Kościoła  

i parafii -  życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi Wspomożycielki Wiernych.  
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