OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata
20.11.2022.
1. Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest patronalnym świętem Akcji Katolickiej
oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
2. Ks. Bp Henryk Wejman dziś podczas Mszy św. o godz. 11:30 udzieli święceń diakonatu
alumnowi Krzysztofowi Dorau. Cieszymy się z obecności Rodziców nowo wyświęconego
Diakona, a także kapłanów, krewnych i przyjaciół, którzy przyjechali na tę uroczystość.
3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Błogosławieństwo opłatków na stół wigilijny - na
Mszy Świętej o godz. 8:30.
4. Msze św. w kościele seminaryjnym w każdą niedzielę o godz. 8:30, 11:30 i 18:00. Spowiedź pół
godziny przed każdą Mszą św., a w razie potrzeby także po Eucharystii.
5. 20-sta rocznica sakry Księdza Arcybiskupa przypada w czwartek 24. listopada. Osobę i posługę
pasterską Księdza Arcybiskupa otaczamy naszą modlitwą.
6. „Godzina Wdzięczności” w piątek o godz. 20:00. W czasie adoracji jest możliwość skorzystania
z sakramentu pokuty i pojednania.
7. Modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach zanosimy w naszej Wspólnocie codziennie
przez cały listopad. W niedzielę zapraszamy o godz. 17:15.
8. W tygodniu wspominamy w liturgii:
- poniedziałek (21.XI.)
Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny
- wtorek
(22.XI.)
św. Cecylii dz m
- czwartek
(24.XI.)
św. Andrzeja Dung-Lac k i Współbraci mm
9. Tygodniki: "Niedziela" i "Gość niedzielny" są do nabycia przy wyjściu z kościoła.
Dziękujemy za wspólną modlitwę i życzliwość wobec naszej wspólnoty. Życzymy wiernego
podążania za Chrystusem Królem i błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże.
Ks. Zbigniew Woźniak

KOMUNIKATY
Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor zaprasza na konferencję pt. Chrystianofobia chrześcijaństwo poza granicami tolerancji, która odbędzie się środę, 30 listopada o godz. 17.00, w Hotelu
Marriott przy pl. Brama Portowa 2 w Szczecinie (Posejdon, sala Colosseum). Tematyka konferencji będzie
dotyczyć prześladowania chrześcijan. Gościem spotkania będzie m.in. ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr.
Tradycyjnie w pierwszą Niedzielę Adwentu rozpoczyna się ogólnopolska kampania pod hasłem: „Świeca,
która tworzy polską wigilię”. Środki pozyskane w czasie akcji pozwolą przygotować w parafiach świąteczną
pomoc dla ubogich oraz sfinansować działania Caritas Archidiecezji adresowane dla dzieci i rodzin, między
innymi prowadzenie przez cały rok Placówek Wsparcia Dziennego. Tradycyjnie 10 gr z każdej świecy
przeznaczone zostanie na rozwój placówek dla dzieci w Kamerunie, Argentynie, Wenezueli oraz na Ukrainie,
Białorusi i Litwie. Z uwagi na wysoki wzrost cen produkcji tegoroczne świece będą rozprowadzane w nieco
wyższych cenach niż w poprzednich latach.

