
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

22.XI. 2015r.

Dzisiejsza  niedziela  Jezusa  Chrystusa  Króla  Wszechświata,  jest  już  ostatnią  niedzielą  roku  kościelnego.
Gościmy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ze słowem Bożym i kalendarzami na cele misyjne! 

Dziś  22.  dzień  miesiąca  –  na  wieczornej  Mszy  św.  modlić  się  będziemy za  wstwiennictwem  św.  Rity.
Zapraszamy też  na  tę  Mszę  św.  wszystkich  miłośników muzyki  kościelnej  -  będziemy się  modlić  w ich
intencji, a po Niej będzie krótki koncert naszej scholi.

Caritas parafialny zachęca do włączenia się w „Jeżycki list do św. Mikołaja” którego celem jest przygotowanie
prezentów gwiazdkowych dla 50 dzieci z najuboższych rodzin jeżyckiej parafii; NSPJ i św. Floriana, którą
wspieramy Przed ołtarzem znajdują się “mikołajki” z imieniem i wiekiem dziecka – można je zabrać 
i przynieść do zakrystiii do niedzieli 29.XI.     

Dziś po Mszach św. o godz. 9:30, 11:00 i 12:15 zapraszamy także do naszej kawiarenki.   

Poniedziałek, 23 listopada: Msze św. o godz. : 8:00 i 18:30.
Wtorek, 24 listopada: wspomnienie Męczenników koreańskich. Msze św. o godz.: 8:00 i 18:30. Nowenna do
MB Nieustającej Pomocy.
Środa, 25 listopada: Msze św. o godz. : 8:00 i 18:30. Spotkanie Grupy modlitewno-biblijnej.
Czwartek, 26 listopada: Msze św. o godz. : 8:00 i 18:30.
Piątek, 27 listopada: Msze św. o godz. : 8:00 i 18:30. Spotkanie duszpasterstwa młodzieży.
Sobota, 28 listopada: Msze św. o godz. : 8:00 i 18:30.

Najbliższa niedziela 29 listopada będzie już I-niedzielą Adwentu – tradycyjnie po wszystkich Mszach św.
święcić będziemy wieńce adwentowe, zaś od poniedziałku 30 listopada o g.6.30 rozpoczną się Roraty!
Za tydzień będziemy gościć w naszej parafii o. Jerzego Zielińskiego OFM Cap. współbrata i współpracownika
o.  Piotra  Kurkiewicza,  który  jest  obecnie  kapelanem  Ośrodka  Terapii  dla  uzależnionych  w  Starym
Konstantynowie  na  Ukrainie.  O.  Jerzy  wygłosi  Słowo  i  będzie  prosił  nas  o  wsparcie  materialne  przed
kościołem. 

W sklepiku polecamy; Przewodnik, Gość Niedzielny, Różaniec, kalendarze ze św. Ojcem Pio. Pismo List.
Dziś zamykamy zapisy na wyjazd do Pragi w terminie;  18/19 grudnia.  Organizujemy też w terminie 5-9.
lutego 2016r.,  samolotowy wyjazd do Rzymu m.in.na audiencję Grup Modlitwy św. Ojca Pio u Ojca św.
Franciszka i nawiedzenie relikwii św. Ojca Pio w bazylice św. Piotra. Zapisy w zakrystii, szczegóły są na
naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności. 
Ogłoszenie DM. W terminie 23 - 31 stycznia 2016 - Duszpasterstwo Młodzieży organizuje wyjazd 
w  Gorce.  Szczegóły  na  plakatach,  ulotkach  i  u  organizatorów.  Zapisy  do  końca  miesiąca.  Zapraszamy
młodzież gimnazjalną,licealną i studentów.
Szkolne Koło Caritas zbiera: zabawki, gry, ozdoby, książki, praktycznie wszystko poza ubraniami. Gdyby
ktoś  chciał  dołączyć  się  do  zbiórki  może  przynosić  w/w  rzeczy  do  zakrystii  do  końca  listopada.
W sklepiku są jeszcze bilety na koncert w auli UAM – orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych 
w dniu 25.XI.



INTENCJE  MSZALNE
XXXIV Niedziela Zwykła  – 22. listopad
8:00 1. + Bożena Materna

2. Zygfryd Kałek z okazji 85 urodzin z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo 
Boże i zdrowie

9:30 1. Ministranci
2. z okazji I. urodzin Tomasza z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie

11:00 1. + Bogumił Wołowczyk - 18.rocz.
 2. + Roman Erdmann

12:15  + Janusz Kowalski i zm. z rodz. 
18:30 1. w int. scholi Familia i scholii PioSenki w dniu św. Cecylii

 2. Za wstawiennictwem św. Rity...
Poniedziałek  – 23. listopad
8:00  w int. Katarzyny - o Boże Błogosławieństwo i opiekę świętej patronki
18:30 1. + Danuta Borowska- Jankowska

 2. int. x. Stanisław
Wtorek – 24. listopad
8:00 w int. Marka - o dary Ducha Św. i łaski dla niego i całej Rodziny
18:30 1. w 70 r. ur. Mirosława - z podziękowaniem i prośbą o życie zgodne z łaską Bożą

2. int. x. Stanisław
Środa – 25. listopad
8:00 w int. Panu Bogu wiadomej
18:30 1. + Jolanta Andrzejczak

2. + Ewa, Maria, Zdzisław, Stanisław
Czwartek – 26. listopad
8:00 o wiarę, nadzieję i miłość dla: Jasia, Agaty, Mieszka, Bożeny i Mariana
18:30 1. + Alicja Krawczyk - od męża

 2. int. x. Stanisław
Piątek  – 27. listopad
8:00
18:30 w intencji Darii w dniu 18. r. ur. - z podziękowaniem za odebrane łaski i prośbą 

o Błogosławieństwo Boże i Bożą opiekę w życiu dorosłym
Sobota – 28. listopad
8:00 + Wiktor - w 18.r. 
18:30 1. + Tadeusz Skibiński

 2. + Urszula Wiciak - 21.rocz. i zm. z rodz.
I Niedziela Adwentu- 29. listopad
8:00 w intencji scholi Familia, Jej członków i ich rodzin
9:30 1. w int. ks. Proboszcza z ok. imienin

2. + Beata Palinkiewicz
11:00 1. + Grażyna - 8.rocz

 2. w 3.r. ur. Dawida z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie
12:15 1. w 29. rocz. ślubu Aleksandry i Oskara z podziękowaniem i prośbą 

o Błogosławieństwo Boże i zdrowie
 2. w 10. r. ur. Heleny

18:30 1. w int. Celiny z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie
 2. int. x. Tomasz


