
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
20.11.2022r. 

 

1. Dzisiaj: 

• Po Mszy św. o godz. 10.15 Litania do Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia Jezusowi Chrystusowi 
Królowi (za pobożne odmówienie w/w aktu można dostąpić odpustu zupełnego) 

• Przed kościołem zbiórka ofiar na Caritas Parafialną. W październiku zebrano 2571 zł. Wydatki: 
stypendia dla uczniów, dofinansowanie do leków, rehabilitacji i terapii dzieci 

 

2. Nabożeństwo do św. Rity we wtorek o godz. 17.30 w kościele górnym  

 

3. We wtorek wspomnienie św. Cecylii (patronki muzyki kościelnej. Panu organiście, chórzystom                     
i scholii dziecięcej dziękujemy za zaangażowanie, życząc wytrwałości w gorliwej służbie i śpiewie na 
chwałę Boga) 

 
4. Spotkania grup duszpasterskich: 

• Odnowa w Duchu Świętym we wtorek po Mszy św. wieczornej  

• Duszpasterstwo młodzieży – w piątek o godz. 19.00  

• Ministranci – w sobotę o godz. 10.00 w Szkole Katolickiej 

 

5. W piątek spowiedź św. 9.00 – 12.00 – dolny kościół oraz 17.00 – 18.30 – górny kościół   

 
6. W przyszłą niedzielę: 

• Rozpoczniemy Adwent. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w roratach (dla dorosłych i młodzieży                        
o godz. 6.00, dla dzieci o godz. 17.00) 

• Poświęcimy opłatki i świece Caritas  

• Msza św. dziękczynna za pielgrzymkę na Jasną Górę o godz. 10.15  

 
7. Odwiedziny chorych z Komunią Św. w piątek 2 grudnia na wioskach i w sobotę 3 grudnia na osiedlu. 

Odwiedziny będą miały charakter przedświąteczny. Chorych prosimy zgłaszać do czwartku 1 grudnia 
w zakrystii lub Biurze Parafialnym  

 

8. Zapraszamy do odnowionych wnętrz Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury na: 

• Koncert Smyczkowej Orkiestry Kameralnej Wratislavia z Wrocławia dzisiaj o godz. 18.00. 
Solistą podczas koncertu będzie Krzysztof Pełech (wybitny polski gitarzysta, nagrał 17 płyt dla 
BBC i Polskiego Radia. Koncertował w 60 krajach na całym świecie. 3-krotnie wybrany 
najlepszym polskim gitarzystą). Bilety do nabycia w kawiarni Emaus oraz przed koncertem                  
w Katolickim Centrum  

• Pierwszy Bal Andrzejkowy w odnowionej Sali Widowiskowej. Bal odbędzie się w najbliższą 
sobotę (26 listopada) od godz. 18.00. Zabawę prowadzi sprawdzony DJ, okrągłe stoły, kolacja 
podana do stołu i szwedzki stół przez cały czas trwania imprezy. Koszt 225zł od osoby. Bilety              
w recepcji KCEK oraz w kawiarni EMAUS 
 

9. W naszej Księgarni można nabyć kalendarz na 2023 rok z myślami błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego – jest do cegiełka na wsparcie działalności charytatywnej Sióstr Służebniczek 

 


