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Kalendarz liturgiczny:

poniedziałek - wsp. św. Cecylii,dziewicy i męczennicy,

środa - wsp. św. męczenników,Andrzeja Dung-Lac,prezbitera i Towarzyszy,

czwartek - wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej,dziewicy  męczennicy.

Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po każdej Mszy św.

wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi

Królowi.

Jutro wspomnienie św. Cecylii - patronki chórzystów, muzyków i organistów.

O g.18.00 Msza św. w intencji + chórzystów naszej Parafii i ich rodzin.

Po Mszy św. wieczornej spotkanie Rady Parafialnej na plebanii.

Spotkanie kandydatów na ministranta w czwartek o g.17.00 w kościele.

Spotkanie służby liturgicznej ołtarza w piątek po wieczornej Mszy św.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy święty czas Adwentu, zadbajmy, aby był to czas

naszego duchowego odrodzenia i przygotowania do świąt narodzenia Zbawiciela. Już dziś

zachęcamy wszystkich do udziału w Roratach, które będziemy odprawiać w dni powszednie

codziennie o godz. 18.00.

Pamiętajmy w tym czasie o wsparciu potrzebujących, choćby przez zakup świec Caritas

- które będą do nabycia u Pań z Grupy Charytatywnej, jak również opłatków na stół wigilijny,

które zostaną uroczyście poświęcone w kościele.

“Bóg zapłać” za ofiary złożone w minioną niedzielę i na konto parafialne, które

przeznaczymy na pokrycie kosztów modernizacji ogrzewania i prac posadzkarskich w naszej

świątyni. Zebrano 24.220 zł.

W przyszłą niedzielę kwesta Stowarzyszenia Charytatywnego DOBROSŁAW z Lublina

na rzecz Karolinki , która cierpi na zaburzenia neurologiczne. Dzieckiem opiekuje się tylko

babcia i prosi o pomoc w kosztownym leczeniu i rehabilitacji.

Dziś zbiórka do puszek na pomoc migrantom.

Intencje pogrzebowe:

poniedziałek g.7.00 + Maria Chochół

wtorek g.7.00 + Maria Chochół

środa g.7.00 + Maria Chochół

czwartek g.7.00 + Maria Chochół

piątek g.7.00 + Ryszard Madej

sobota g.7.00 + Ryszard Madej
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