
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 20.11.2022 

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Chrystusa Króla, a zarazem Dzień Wspierania 

Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego. Ofiary złożone na tacę są 

przeznaczone na prace inwestycyjno-remontowe przy naszej świątyni. Na Mszy Św. 

o godz. 12.30 będziemy świętować jubileusz 60-lecia złożenia ślubów zakonnych 

przez o. Tadeusza Majszyka 

2. Jutro swoje imieniny obchodzi nasz współbrat o. Janusz Dołbakowski. Drogiego 

solenizanta otoczmy naszą modlitwą życząc wielu łask Bożych w podejmowanych 

posługach na rzecz Zgromadzenia 

3. Zapraszamy w tym tygodniu na nabożeństwa i spotkania: 

- jutro w Oratorium: o godz. 19.15 spotkanie przygotowujące dorosłych do 

sakramentu bierzmowania, a kurs dla narzeczonych o godz. 20.00 

- we wtorek spotkanie lektorów świeckich o godz. 19.15 w sali św. Alfonsa 

- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.30, a spotkanie DA 

Klemens o godz. 19.00 w kawiarence 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, a spotkanie Kręgu biblijnego o 

godz. 19.15 w sali św. Alfonsa 

4. W sobotę Rycerze Kolumba zapraszają na Dzień Formacji pod hasłem „Przyszłość 

ludzkości idzie przez rodzinę” w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. Rozpoczęcie  

o godz. 10.00. Szczegółowe informacje na plakatach 

5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Na każdej Mszy św. błogosławieństwo 

opłatków na stół wigilijny. Opłatki będą do nabycia w zakrystii i w kancelarii 

parafialnej. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone będą na cele parafialne. 

Zachęcamy do nabywania opłatków przy świątyni na znak więzi wieczerzy wigilijnej 

ze stołem eucharystycznym 

6. Od przyszłej niedzielę rozprowadzane będą w zakrystii i w kancelarii parafialnej 

Świece Caritas w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

7. W przyszłą niedzielę zapraszamy na czuwanie modlitewne organizowane przez 

młodzież. Rozpoczęcie Mszą świętą akademicką o godz. 20.00, a po niej adoracja 

Najświętszego Sakramentu i modlitwa uwielbienia 

8. Dziękujemy za złożone ofiary na rzecz kościoła prześladowanego. Zebraliśmy 

3370zł+10€ 

9. Terenowe Biuro Radia Maryja przy naszej parafii organizuje wyjazd do Torunia na  

31 rocznicę powstania Radia Maryja. Wyjazd w sobotę 3 grudnia o godz. 6.00  

z parkingu przy naszym kościele. Szczegóły i zapisy w Biurze Radia Maryja 

10. W zakrystii są do nabycia kalendarze na 2023 r. w cenie 15 zł. Ofiary ze sprzedaży 

będą przeznaczone na wsparcie ośrodka niewidomych dzieci z Lasek 

11. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.00-20.00 

12. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” na 

furcie klasztornej  


