
14 1050 1096 1000 0001 0395 1596  
Konto Parafialne: Bank Śląski S.A. O/Ustroń 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 25.11.2018 

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Odpust 
zupełny można uzyskać odmawiając pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej 
Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu. Dzisiejsza uroczystość to 
główne święto patronalne Akcji Katolickiej. Zapraszamy na nieszpory o godzi-
nie 17:30. 

2. Liturgiczne obchody tygodnia: 

- w piątek - święto św. Andrzeja, apostoła. 

3. W poniedziałek o godzinie 8:30 Msza Święta w intencji Seniorów, a po Mszy Świę-
tej spotkanie przy kawie. 

O godzinie 19:00 ostatnie w tym roku spotkanie historyczne prowadzone przez 
państwa Georgów w sali Czytelni Katolickiej. Szczegóły na plakatach. 

4. We wtorek o godzinie 16:30 spotkanie Kręgu Biblijnego. 

5. W środę o godzinie 16:00 spotkanie Apostolatu Maryjnego w salce katechetycz-
nej. 

O godzinie 17:30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a o 19:00 modli-
twa kanonami z Taizé - „Godzinka Przed Panem”. 

6. Odwiedziny chorych w sobotę od godziny 8:00, chorych można zgłaszać w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej. 

7. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się okres adwentu i nowy rok liturgiczny. Składka 
będzie przeznaczona na potrzeby diecezji. 

8. Dary żywieniowe dla mieszkańców Ukrainy będą zbierane od poniedziałku do 
środy do godziny 12:00. Przy bocznym ołtarzu będzie wystawiony kosz. Można ofia-
rować produkty spożywcze o długim terminie ważności oraz środki czystości. 

9. Pielgrzymka do Pierśćca ku czci św. Mikołaja odbędzie się w środę 5.12. O godzi-
nie 16:00 zbiórka na parkingu. Zapisy w zakrystii. 

10. Kawiarenka „Pod Zielonym Rowerem”, czynna w sobotę po wieczornej Mszy 
Świętej i w niedzielę po każdej Mszy Świętej. Zapraszamy na kawę i ciasto. 

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy nasz tygodnik parafialny 
„Po górach, dolinach…”, oraz „Gościa Niedzielnego”, w którym jest kalendarz 
na przyszły rok, „Źródło” i inne tytuły. 

12. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa 
Bożego na nadchodzące dni tygodnia.  

 


