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Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dziękujemy Panu Bogu za
wszystkie łaski otrzymane w kończącym się Roku Kościelnym. Młodzież oazowa i harcerze zapraszają
dzisiaj na koncert patriotyczny z udziałem ks. Biskupa Krzysztofa Włodarczyka o godz. 17.00 w
naszej świątyni.
Jutro, w poniedziałek, wspominamy św. Cecylię, patronkę śpiewu kościelnego, naszym organistkom,
chórzystom. P. Kazimierzowi i scholce składamy najserdeczniejsze życzenia i dziękujemy za Waszą
posługę w Parafii.
Sześć lata temu dokonaliśmy poświęcenia figury Serca Pana Jezusa i naszej Parafii Sercu
Jezusowemu. Módlmy się o obfite owoce tej konsekracji.
Jak co roku zachęcamy do przynoszenia Toreb Miłosierdzia z żywnością oraz środkami czystości,
prosimy by nie przynosić odzieży.
W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu od 17.30 do 18.00, we wtorek Msza św. do
św. Mateusza Ap. i Ew., a w środę Nowenna do MBNP z wymiankami za zmarłych. Wymienianki
roczne i jednorazowe można składać w zakrystii lub Biurze Parafialnym.
Odpust zupełny, który ofiarowujemy za zmarłych można uzyskać do końca listopada.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza licealistów na spotkanie w środę o godz. 19.00, a
Studencka Strefa Dialogu o godz. 20.00 (oba spotkania w salkach). W czwartek o godz. 18.30 Oaza
młodzieżowa dla uczniów z klas 6, 7 i 8. W piątek również spotkanie dla bierzmowanych z klas 1
ponadpodstawowych.
Młodzież z klas IV do VIII zapraszamy na spotkania Harcerskiej 5 w każdy poniedziałek o godz.

17.30.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o królowaniu Jezusa, o kulturze jako przestrzeni
dialogu z młodzieżą oraz relacja z Ingresu ks. Bpa K. Włodarczyka do katedry.
W przyszłą niedzielę dokonamy uroczystego wprowadzenia relikwii I st. bł. Ks. kard. St.
Wyszyńskiego w czasie Mszy św. o godz. 10.00. Przedstawicieli wszystkich Wspólnot parafialnych
zapraszamy w przyszłą niedzielę na spotkanie synodalne o godz. 19.00 w Domu Parafialnym.
Wszystkich Parafian zapraszamy na ostatnią katechezę ewangelizacyjną dla dorosłych i młodzieży w
poniedziałek o godz. 19.30 w salce w domu parafialnym.
W zeszłym tygodniu zebraliśmy 1300 zł na pomoc dla Libanu i 7830 zł na cele budowlane, Bóg
zapłać. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na pomoc potrzebującym migrantom.
W zeszłym tygodniu zmarli: śp. Edyta Ziuziakowska l. 87, zam. ul. Wierzejewskiego 2; śp. Urszula
Kamedulska l. 80, zam. ul. Przybory 6; śp. Wanda Kilińska l. 73, zam. ul. GOPR 7; śp. Bożena
Jabłońska l. 59, zam. ul. GOPR 9; śp. Henryk Zuckermann l. 39, zam. ul. Zarembiny 2 oraz śp. Róża
Wawrzyniak noworodkea zam. ul. Zarembiny. Zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu a
nasz Panie… Pomódlmy się również za rodziców śp. Róży, Pod Twoją obronę…

