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20 listopada 2022 r. 

 1. We wtorek 22 listopada po Mszy Św. wieczornej zostanie odprawione na-

bożeństwo do św. Rity połączone z różańcem i poświęceniem róż. Na to na-

bożeństwo przynosimy róże – po poświeceniu jedną ofiarujemy św. Ricie, po-

zostałe zabierzemy do domu oraz możemy je ofiarować osobom, które nie 

mogą uczestniczyć w tym nabożeństwie.  Przynosimy także prośby, które 

będą odczytane podczas różańca. Kartki z prośbami będzie można składać 

przed Mszą Św. do koszyka umieszczonego przed figurą św. Rity. 

2. Również we wtorek wspominamy św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej. Z tej 

okazji chórowi Largo życzymy, aby poprzez tę formę uwielbienia Boga, czerpał siły 

na każdy dzień. Natomiast w przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Pierwszą 

Niedzielę Adwentu. 

3. W piątek 25 listopada po Mszy Św. wieczornej odprawimy nabożeństwo do Maryi 

Królowej Pokoju. Nabożeństwa te odbywają się każdego 25 dnia miesiąca. 

4. W zakrystii przyjmujemy jeszcze wypominki: całoroczne, które czytamy 

przed Mszą św. o godz. 9.30, 12.30 i 18.00. 

5. Br. Sylwester dostarcza opłatki na stół wigilijny dla wiernych z naszej parafii. 

Pragniemy podziękować wszystkim parafianom za składane przy tej okazji ofiary. 

6. W najbliższy wtorek po Mszy Św. i nabożeństwie do św. Rity odbędzie się spotka-

nie Rycerstwa Niepokalanej. Zapraszamy również nowe osoby, które pragną wzra-

stać duchowości św. Maksymiliana. 

7. W poniedziałek 14 listopada rozpoczęliśmy drugi etap prac związanych z od-

wodnieniem fundamentów naszego kościoła, będą one trwały do świąt. W związku 

z tym w dni powszednie wejście do kościoła będzie odbywało się drzwiami przy 

zakrystii.  

8. W ostatnim tygodniu na prace przy kościele została złożona ofiara bezimienna 

w wysokości 200 zł. Ofiarodawcy serdecznie dziękujemy. 

9. W ostatnim czasie odszedł do Pana śp. Jerzy Kiciński lat 68 Wieczny odpoczynek… 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


