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1.Dzisiaj, Dzień Solidarności z Kościołem w Potrzebie. Pamiętajmy o modlitwie w int.
prześladowanych Chrześcijan.

2.Dzieci przygotowujące się do I Spowiedzi i I Komunii Św. mają dzisiaj dodatkową
Mszę Św. o g. 1500 wraz ze spotkaniem. W czasie Mszy Św. odbędzie się poświęcenie
książeczek. Obecność obowiązkowa.

3.W najbliższą sobotę 19 listopada, będziemy świadkami przełomowego wydarzenia –

intronizacji Jezusa Chrystusa, tj. przyjęcia Go na Króla naszej Ojczyzny i każdego z
nas. Codziennie, po wieczornej Mszy Świętej, do piątku włącznie, odprawiamy
nowennę przygotowującą nas do tej wyjątkowej uroczystości. Możemy osobiście
uczestniczyć w tym epokowym wydarzeniu. Jest możliwość przyłączenia się do
wyjazdu z Parafii Św. Aniołów Stróżów, do sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Krakowie – Łagiewnikach, na te uroczystości. Wyjazd w sobotę 19 listopada o g. 500.
Wsiadamy na ul. Świdnickiej przy Biedronce. Zapisy u nas w zakrystii – tylko dzisiaj;
od jutra – już tylko w Parafii Św. Aniołów Stróżów. Koszt przejazdu 60 zł.

4.Za

tydzień w niedziele obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Po każdej Mszy świętej
będziemy przed Najśw. Sakramentem powtarzać Akt Zawierzenia Polski Chrystusowi
Królowi, który w naszym imieniu złożą w sobotę przedstawiciele naszej Ojczyzny.

5.Miesiąc listopad, to miesiąc pamięci o naszych bliskich zmarłych. Codziennie o g.
1800 Msza święta w intencjach zmarłych, podanych w wypominkach.

6.W następną niedzielę gościć będziemy w naszej Parafii wyjątkowego gościa – o. Jana

Piątkowskiego OP, który jest duszpasterzem Ukrainy oraz wielkim odnowicielem
zrujnowanych kościołów i kaplic. W czasie Mszy Świętych podzieli się z nami
świadectwem swojej pracy w tym trudnym kraju. Po każdej Mszy Św., o. Jan będzie
zbierał datki, na dzieła, które obecnie prowadzi.

7.Za tydzień zapraszamy do czynnego udziału w akcji „Dzień Dawcy Szpiku”. Możemy

zarejestrować się jako dawcy, w pasażu Tesco oraz Galerii Victorii w sobotę 19 i w
niedzielę 20 listopada w godzinach od 1000 do 2000 , a przez to, pomóc 2,5-leniej
Karolince,
mieszkance
Wałbrzycha,
ciężko
chorej
na
ZESPÓŁ
MIELODYSPLASTYCZNY, który charakteryzuje się niewłaściwym rozrostem
komórek krwi. Jedyną szansą dla Karolinki jest przeszczep szpiku lub komórek
macierzystych. Dlatego zachęcamy wszystkich dorosłych, do rejestracji jako
potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych dla Karolinki i innych.
Pamiętajmy, że lek na nowotwory nosimy w sobie.

8.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół. Wszystkim
Wiernym życzymy spokojnej niedzieli, radości i wszelkich Bożych łask.
Niech żyje Chrystus Król!
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