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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 25.11.2018r.

1. Nieszpory Niedzielne dziś o godz. 16.00
2. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 28 listopada br. o godz. 18.00.
3. Dzieci na Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 29 listopada br. o godz. 16.30
4. W piątek 30 listopada br. przypada święto św. Andrzeja Apostoła.
5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca grudnia. Z tej okazji o godz. 8.00
odprawiona zostanie Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny
w intencji Róż Różańcowych.
6. Chorych odwiedzimy dopiero przed Świętami Bożego Narodzenia w sobotę 22 grudnia br.
których prosimy zgłaszać w Kancelarii Parafialnej.
7. W przyszłą niedzielę 2 grudnia br. rozpoczynamy okres Adwentu. Jest to czas
przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa w chwale oraz czas przygotowania się
do Świąt Bożego Narodzenia.
8. Również w przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej parafii o. Włodzimierza Mazura,
który głosić będzie słowo Boże, a po Mszach św. będzie zbierał ofiary na utrzymanie Domu
Studenckiego w Burakowie, gdzie przełożonym jest o. Zbigniew Gołaszewski. Wiernych
zachęcamy do ofiarności.
9. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, kalendarze na 2019r. lampiony roratnie „olejek i
winko” św. Kamila oraz różne dewocjonalia.
10. Dziś do nabycia listopadowy numer gazetki parafialnej „Głos św. Kamila”, a w nim warto
przeczytać wiadomości z życia parafii oraz artykuły: „Święty listopada – Andrzej Apostoł”,
„Jesteś Chorych Uzdrowieniem”, „Nasze zdrowie” gdzie piszemy o odmrożeniach oraz „Jak
przeżywać Adwent?”. Ponadto w gazetce znajduje się ilustrowany dodatek poświęcony
historii naszej parafii i uroczystościom 90 Rocznicy poświęcenia kościoła oraz ustanowienia
parafii. Wiernych zachęcamy do nabycia gazetki i życzymy miłej lektury.
11. Parafian i Wiernych zachęcamy do składania indywidualnych ofiar na zakup szat i
renowację sprzętów liturgicznych dla naszego kościoła w ramach akcji „Mój dar na 90
Lecie parafii”. Ofiary można składać do Świąt Bożego Narodzenia. w Kancelarii Parafialnej
lub u naszych duszpasterzy. Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”, a
ich imiona i nazwiska wpiszemy do Księgi Dobrodziejów Parafii.

