
 

Ogłoszenia duszpasterskie 22. XI. 2020 r. 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  
 

1. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza 

liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie 

przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi              

tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój 

początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.  

 

2. Dziś po Mszy Św. o 10.30 dokonamy wystawienia Najświętszego Sakramentu                              

i odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz odnowimy Akt poświęcenia 

rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust 

zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 

3. Dzisiejsza uroczystość jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej na Mszy św o 10.30 

modlić się będziemy w intencjach członków parafialnego oddziału Akcji katolickiej  oraz za 

wszystkich sponsorów którzy wspierają działalność Akcji Katolickiej.  

 

4. 22 listopada, w liturgii wspominamy św. Cecylię patronkę muzyki kościelnej. Z tej racji 

modlimy się dziś także o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla  członków chóru 

kolegiackiego scholi dziecięcej i młodzieżowej. Pani Anecie organistce, Panu Dariuszowi 

Kamińskiemu prezesi chóru, wszystkim członkom chóru kolegiackiego, scholi młodzieżowej 

i dziecięcej życzymy Bożych łask, radosnej służby Bogu poprzez śpiew, i stałej opieki Św. 

Cecylii. 

 

5. Przypominamy, że do końca listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – 

odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz 

spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy na  

wypominki półroczne i roczne. 

 

6. W czwartek 26.11. na Mszy o godz.18.00 modlić się będziemy w intencji ks Konrada,                 

z racji jego imienin zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

 

7. W środę o godz. 18.00 Msza św. i Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia. Intencje i ofiary 

na Mszę św. zbiorową do Matki Bożej wrzucamy do skarbonki przy kaplicy Matki Bożej.             

W sobotę od godziny 17.30 -18.00 cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością 

spowiedzi. 

 

8. Od przyszłej niedzieli będą do nabycia świece wigilijne Caritas. Duża świeca 15 zł, mała 7. 

Zakupem świecy wspieramy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to jedna z niewielu akcji, 

która łączy trzy Kościoły: katolicki, ewangelicki  i prawosławny. Wszystkim przyświeca 

jeden cel – pomoc najmłodszym. Za tydzień będzie można  nabyć także poświecone opłatki 

na stół wigilijny. Ofiary złożone z tej racji przeznaczymy na prace remontowe przy naszym 

sanktuarium. 

 

9. Dziękujemy wszystkim darczyńcom z parafii i z miasta, za ofiary składane w kancelarii, 

wpłacane na konto parafii z przeznaczeniem na remont ołtarza i obrazu Matki Bożej. 

Wszystkich ofiarodawców polecamy Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej 

Pocieszenia. 

 

10. Zachęcamy do czytania naszego tygodnika katolickiego „Niedziela”.  

 


