1.

Dzisiaj: Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla, święto patronalne Akcji Katolickiej
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W naszym kościele odbywa się Diecezjalny Dzień
Młodzieży. Młodych zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.00, której będzie przewodniczył ks. bp
Wiesław Śmigiel. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie dla młodzieży w Kaplicy Szkolnej.
Zachęcamy młodzież naszej parafii do włączenia się w to wydarzenie.

2.

Wypominki: Dobiegają końca nabożeństwa wypominkowe. Ostatnie odbędą się w najbliższym
tygodniu w poniedziałek, wtorek i czwartek (do 24 listopada) o godz. 17.30.

3.

Katechumenat dorosłych: Dorosłych, którzy chcieliby przygotować się do sakramentów inicjacji
chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie i Pierwsza Komunia Święta), zapraszamy do udziału
w cyklu spotkań w ramach istniejącego przy tutejszym sanktuarium katechumenatu dorosłych.
Cykl spotkań rozpoczyna się wraz z adwentem. Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek,
28 listopada 2022 o godz. 19.00 w kościele. Kolejne spotkania będą się odbywały w kolejne
poniedziałki najpierw co tydzień, a w dalszej części co dwa tygodnie. Zakończenie spotkań nastąpi
w Wielkim Tygodniu przed celebracją Zmartwychwstania Pańskiego. Zgłoszenia przyjmowane są
w sekretariacie parafii: parafia.sw.jozefa@gmail.com, tel. 56/662-30-32.

4.

Adwent i błogosławieństwo opłatków na stół wigilijny: W przyszłą niedzielę, 28 listopada
rozpoczyna się już czas adwentu. Po każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo opłatków
na stół wigilijny. Od przyszłej niedzieli począwszy opłatki będą do nabycia w zakrystii kościoła.
Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na cele parafialne.

5.

Taca na WSD Tuchów: Jak co roku taca zbierana dzisiaj, w uroczystość Chrystusa Króla, jest
przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na formację przyszłych redemptorystów.

6.

Niektóre nabożeństwa i spotkania w najbliższym tygodniu:
• Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 8.00 i 18.00, przed nowenną
Godzinki do św. Józefa rozpoczną się o godz. 17.30,
• Klub Seniora: sobota, 26 listopada, godz. 15.00 spotkanie w sali Pustelnik.

7.

Spotkania dla kobiet – StworzOna: Duszpasterstwo Akademickie zaprasza na cykl
comiesięcznych spotkań dla kobiet. Kolejne odbędzie się 22 listopada o godzinie 19.00 w salce
„Bacówki” (wejście H). Temat: „Męskość. Czym jest?” Gościem spotkania będzie o. Maciej
Ziębiec CSsR. Przedział wiekowy 18-35 lat. Więcej informacji na Facebooku Stworzona.

8.

Prace przy placu przy kościele: Dziękujemy za zrozumienie w związku z utrudnieniami
w dostępie do kancelarii i pomieszczeń duszpasterskich, wynikającymi z prowadzonych prac na
placu przy kościele. Dostęp do pomieszczeń duszpasterskich i do budynku domu zakonnego
(i kancelarii parafialnej) jest możliwy przez schody przy wejściu „A”. Informacja na ten temat jest
umieszczona na ogrodzeniu placu budowy. Dostęp do kancelarii jest możliwy również przez
kościół, wejście boczne i tzw. „mostek”. W obecnym czasie wejście do domu zakonnego od strony

ul. św. Józefa chwilowo jest całkowicie zamknięte, a dostęp jest jeszcze bardziej skomplikowany.
W przypadku trudności prosimy o kontakt telefoniczny z furtą klasztoru: 56 654 47 62.
9.

Wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej: W najbliższy wtorek, 22 listopada
obchodzimy wspomnienie św. Cecylii, patronki chórów i muzyki kościelnej. W tym dniu wieczorna
Msza św. będzie modlitwą w intencji naszych organistów oraz wszystkich zespołów muzycznych
parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy dbają o oprawę muzyczną liturgii w tym kościele.

10. Światowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie: W sobotę, 26 listopada będzie
obchodzony ogólnoświatowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie. W tym dniu we
wszystkich świątyniach katolicy są zaproszeni do modlitwy w intencji zmarłych w wyniku represji
stalinowskich. Ten dzień pamięci chce być również przestrogą i znakiem sprzeciwu przeciwko
wszelkim formom ucisku i dominacji jednych narodów ponad drugimi.
11. Prośba o modlitwę: Prosimy o modlitwę w intencji poważnie chorych, a dobrze znanych
w środowisku tutejszej parafii o. Ludwika Kozłowskiego i o. Stanisława Kukułki. Obydwu
redemptorystów zawierzamy Bożej Opatrzności.
12. Koncert kolęd zespołu Golec uOrkiestra: Już teraz informujemy, że w sobotę, 14 stycznia 2023
w tutejszym kościele odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu znanego zespołu Golec uOrkiestra.
Koncert jest organizowany przez Agencję Artystyczną Tamada. Niestety, wejście na koncert musi
być biletowane. Bilety w cenie 90 zł i 70 zł są do nabycia w zakrystii kościoła oraz w sekretariacie.
13. Tygodnik „Niedziela”: W zakrystii jest do nabycia nowy numer tygodnika „Niedziela” (10 zł).
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
+ Leszek Woźniak, ul. Orzechowa, 85 lat
+ Agnieszka Piasecka, ul. Fałata, 90 lat
+ Irena Pletty, ul. Gagarina, 90 lat
+ Marzena Malczak, ul. Hurynowicz, 50 lat
+ Agata Schäfer, ul. Diamentowa, 40 lat
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
W nowym numerze tygodnika „Niedziela” (numer 47 z 20 listopada 2022 r.) znajdziemy m.in.:
Temat numeru: Jeszcze wolność czy już niewola
Żyjemy w epoce, która szczyci się najwyższym w dziejach poziomem wolności, ale w imię tej wolności narzucony
zostaje wszystkim jednolity zestaw poglądów, postaw i obyczajów. Wolność staje się swoim zaprzeczeniem. Nie
można mówić o dojrzałej realizacji wolności, gdy rządzą nami media, gdy powtarzamy bezmyślnie cudze poglądy,
bez ich weryfikacji w innych źródłach, jak roboty. Wyjaśniamy, dlaczego tak się stało i do czego może taki stan
rzeczy doprowadzić.
Czy homilie mogą być ciekawe? [z ks. prof. Leszkiem Szewczykiem rozmawia Julia Saganiak]
O zasadach dobrego kazania, o tym, ile powinno trwać głoszenie homilii, czy wierni jej słuchają, rozmawiamy
ze specjalistą homiletyki.
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