
 

 

 

 
Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król 

wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem 
mamy udział w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego królowania 
nie jest jednak korona, lecz krzyż zbawienia, który wisi na ścianach 

naszych domów, jest wpisany w nasze serca i którym znaczymy 
siebie, gdy stajemy do modlitwy. A ponieważ szlachectwo 

zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego 
rodu zobowiązuje nas do godnego życia. 

1. Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.  

Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś 

uzyskać odpust zupełny. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu.  

Akt poświęcenia odmówimy przed błogosławieństwem na każdej Mszy Świętej. O godz.17.30 

uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, akt 

oddania naszej parafii Chrystusowi Królowi oraz „wypominki listopadowe”. 

2. Do soboty 27 listopada włącznie zapraszamy na godz. 17.30 na wspólną modlitwę różańcową za 

zamarłych polecanych w wypominkach a w środę na całodzienną Adorację Pana Jezusa  

w Najświętszym Sakramencie. 

3. Wszystkim darczyńcom za złożone ofiary z racji XIII Dnia Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym - na chrześcijan w Libanie - oraz na tacę inwestycyjną składamy serdeczne  

„Bóg zapłać” i zapewniamy o pamięci w modlitwie. Dziękujemy również za ofiary przelane na 

konto parafialne oraz przekazane indywidualnie na potrzeby parafii. 

4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Roraty 

w naszym kościele, na które zapraszamy wszystkich a zwłaszcza dzieci i młodzież, codziennie  

o godz. 17.00. Niech Lampione w rękach dzieci będą wyrazem naszego radosnego oczekiwania na 

Dzień Narodzin Pana Jezusa. Tradycyjnie zachęcamy Parafian do składania darów lub ofiar na 

nagrody, które będą losowane podczas „Rorat”. W pierwszą niedzielę Adwentu podczas każdej Mszy 

Świętej poświęcenie opłatków wigilijnych, w które będzie można się zaopatrzyć we wszystkie 

niedziele Adwentu. 

5. Zachęcamy Parafian do nabywania i lektury tygodnika „Niedziela”. 

6. W tym tygodniu patronują nam:  
 

– w poniedziałek 22 listopada – św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej; 

Panu Wojtkowi - naszemu organiście oraz Pani Magdzie - animatorce naszej dziecięcej scholii, 

dziękujemy i składamy najserdeczniejsze życzenia wypraszając błogosławieństwo Boże przez 

wstawiennictwo Ich Patronki. 

 

– w środę 24 listopada – świeci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze, pierwsi 

męczennicy wietnamscy. 

7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła: św.p. Krystyna 

RYGALIK oraz Bernarda WYGAŚ. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... . 
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