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 Dziś ostatnia niedziela Roku Liturgicznego, NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA  
i koniec roku Miłosierdzia.  We wszystkich parafiach naszego kraju odczytywany jest Akt Przyjęcia 
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana każdego i każdej z nas, my też uczynimy to za moment przed 
Najświętszym Sakramentem. 

 Wczoraj znaczna grupa naszych parafian uczestniczyła w ogólnopolskim wydarzeniu odczytania 
tego Aktu wobec najwyższych władz duchownych i świeckich naszej Ojczyzny w Krakowie – 
Łagiewnikach. Dziękujemy za modlitwę w intencji naszej parafii i zapraszamy na Mszę św.  
w intencji pielgrzymów w najbliższy piątek (25 XI) o godz. 18.30. 

 Dzisiejsza niedziela jest trzecią niedzielą miesiąca. Datek na cele charytatywne posłuży 
przygotowaniu paczek świątecznych. 

 W poniedziałek przypada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, a we wtorek Św. 
Cecylii patronki muzyki i śpiewu kościelnego, tego dnia chciejmy pamiętać w modlitwie o tych, 
którzy użyczają swego głosu w naszym kościele, np. w wykonywaniu psalmów (mamy nadzieję że 
częściej) no i oczywiście o naszym Panu Organiście Józefie. 

  18 listopada przeżywaliśmy wspomnienie patronki naszej parafii, bł. Karoliny czyli Odpust. 
Dziękujemy wszystkim parafianom i przyjaciołom naszej parafii, którzy pomogli w pięknym 
przeżyciu tej Uroczystości. Można jeszcze zabrać z sobą pamiątkę odpustową, „gruszkę 
karolińską”.   

 Przypominamy jeszcze młodzieży z trzeciej klasy gimnazjum i starszej, że trwają zapisy na 
przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii. Jednocześnie prosimy zapisanych 
już kandydatów o sprawdzenie swojej poczty internetowej i odebranie wiadomości. W razie 
nieotrzymania, prosimy o informację. 

 W Roku Miłosierdzia zauważyliśmy, że dodatkowa Msza św. w piątki o godz. 18.30 cieszy się 
zainteresowaniem naszych parafian. Chcemy póki co kontynuować tę inicjatywę i zapraszamy  
w piątki (z wyjątkiem pierwszego piątku) na Msze św. o godz. 17.00 i 18.30, a po niej na Adorację 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. Podczas Adoracji można skorzystać ze spowiedzi 
świętej. Jest to dobry czas na spowiedź bez pośpiechu i spokojnie. Zachęcamy. 

 Za tydzień zaczyna się Adwent i rozpoczną się Roraty. Zostały zaplanowane one na godz. 7.15. Na 
te godzinę będzie można spokojnie przyjechać z Osiedla Wojskowego autobusem 705 i wrócić 
autobusem 734. W sposób szczególny na Msze Roratnie zapraszamy dzieci, dla których 
przygotowaliśmy specjalne plansze, naklejki a na koniec nagrody. Oczywiście zapraszamy  
z lampionami, najlepiej wykonanymi własnoręcznie - przewidujemy konkurs na najpiękniejszy 
lampion. 

 Spotkanie ministrantów starszych w przyszłą niedzielę o godz. 13.45 w Ryni. 

 Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii będą w IV Niedzielę Adwentu czyli od 18 grudnia. 

 Zachęcamy do czytania najnowszej prasy katolickiej. 

  A po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo i lizaki.  


