UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 20.11.2022
1. Msze Święte dziś: o 700, 900, 1100 i o 1600; na Bielance o 1000. Na zakończenie Mszy Świętej,
przed Najświętszym Sakramentem odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa
i „Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi”, przez co dziś możemy zyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Dzisiejsza uroczystość to patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Światowy Dzień Młodzieży. Całej wspólnocie LSO dziękujemy za
codzienną służbę i solidne wywiązywanie się z obowiązków. Dziękujemy też rodzicom za dopingowanie swoich synów w podejmowaniu tej służby i serdecznie zapraszamy kolejnych
kandydatów.
2. Msze Święte w tygodniu: o 700, a w środę i piątek również o 1700.
3. W liturgii Kościoła tego tygodnia: w poniedziałek – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny;
we wtorek – wspomnienie Świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy; w czwartek – wspomnienie Świętych Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, męczenników.
4. Parafialny Kurs Lektorski rozpoczniemy we wtorek o 1700. Zapraszamy chłopców począwszy
od 7 klasy szkoły podstawowej, nie tylko tych będących ministrantami, ale i tych, którzy
chcieliby wstąpić w szeregi LSO.
5. Spotkania: Opiekunowie Kolędników Misyjnych oraz wszyscy, którzy chcieliby się przyłączyć
do grupy opiekunów – w środę po wieczornej Mszy Świętej; MGA – w piątek o 1800; PDMD –
w sobotę o 900.
6. W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne.
7. Przy wyjściu z kościoła można wesprzeć działalność naszej parafialnej Caritas. Również
w sklepach będą wystawione kosze na produkty do paczek świątecznych. Za tydzień będą
rozprowadzane Chlebki Miłosierdzia. Bóg zapłać za Waszą ofiarność.
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Szymbarku informuje, że 26 listopada (sobota) w obrębie Cerkwi na Wólce odbędą się ćwiczenia przeciwpożarowe w godzinach: 9.00 – 12.00. Mogą
wtedy wystąpić utrudnienia na drodze: Wólka – Nowa Wieś – Huciska. Strażacy proszą o zachowanie ostrożności, a za utrudnienia przepraszają.
9. Bóg zapłać wszystkim, którzy w ubiegłą środę uczestniczyli w listopadowym Nabożeństwie
Szkaplerznym, a mieszkańcom Kawiorów za przygotowanie feretronu.
10. Bóg zapłać osobom, które w minionym tygodniu dbały o czystość naszej świątyni: Tomasik
Marian, Tomasik Stanisław, Wal Danuta, Haluch Małgorzata, Załęska Bożena, Lisowicz Jan,
Miarecki Edward, Ruchała Barbara, Madej Marek, Przybylski Jan. W tym tygodniu czystość
i wystrój naszej świątyni powierzamy przedstawicielom rodzin:
w poniedziałek:
w sobotę:
1. Trybus Janusz
1. Siwiak Edyta
2. Piecuch Maria
2. Siwiak Tomasz
3. Miarecki Piotr
3. Krupa Maria
4. Wojnarski Radosław
4. Jajko Andrzej
5. Kozień Sabina
5. Fiega Ryszard
11. W związku z modernizacją naszej parafialnej strony internetowej posiada ona nowy adres:
www.parafia-szymbark.pl
12. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
13. Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do wieczności śp. Annę Gładysiewicz z Bystrzycy,
której pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o 1100.

