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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
  1. Obchodzimy dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jego 
królestwo jednak nie jest z tego świata. Jakiekolwiek nie byłoby nasze życie  
i problemy, z którymi musimy się mierzyć w codzienności, należymy do Króla. 
Nasze serca i dążenia są ukierunkowane na królestwo Boże, czego świadectwo 
dajemy, uczestnicząc we Mszy św. 
   2. Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego a za tydzień rozpoczyna się Adwent – 
radosny czas oczekiwania na pamiątką przyjścia na świat Zbawiciela. W przyszłą 
niedzielę rozpoczną się w parafii rekolekcje adwentowe i prowadził je będzie  
ks. prof. Andrzej Bosowski. Nauki będą głoszone na każdej Mszy Świętej  
a w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy Świętych o godz. 9.00 i 19.00. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III 
gimnazjum;                                                                                                        
 - w piątek święto Świętego Andrzeja Apostoła; po Mszy Świętej adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30;                                                                     
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej. 
  4. W zakrystii można zostawiać nakrętki i baterie na rzecz rehabilitacji Wojtka.  
  5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.  
  6. W kruchcie kościoła już można nabyć nasz kalendarz parafialny. Koszt druku 
1 egzemplarza to 13.50zł. Zachęcam do nabycia tego wyjątkowego wspomnienia 
mijającego roku. Można również nabywać świece Caritasu – Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom oraz opłatki na stół wigilijny. 
  7. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka  
do puszki Caritas na rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar z serca 
Bóg zapłać.  
  8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. W minionym roku /jak widać/ została ułożona posadzka granitowa  
na całym kościele, założone drzwi do kruchty i uporządkowany teren z instalacją 
nawadniającą dookoła kościoła. Za ten trud wszyscy możemy sobie podziękować.  
W obecnym czasie dobiega końca układanie posadzki w zakrystiach  
i przygotowywany jest materiał na schody prowadzące na chór i balkony. Ufając 
Bożej Opatrzności i Naszej Patronce powierzamy to co przed nami a Duch Święty 
nas będzie prowadził /w planach upiększenie Jej wizerunku, schody zewnętrzne  
i ławki do kościoła/. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam  
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa  
w nadchodzącym tygodniu. 
   9. Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje wyjazd na Jasną Górę na nocne 
czuwanie w dniu 8/9 XII br. Program czuwania i telefon w sprawie zapisów 
wywieszony jest w gablocie ogłoszeniowej.


