WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE
22.11 – 29.11. 2020 AD
1. Niedziela 22 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – Odpust ku czci Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej.
 Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na remonty w naszej parafii.
 O godz. 10.30 Suma Odpustowa.
 O godz. 16.00 dodatkowa Msza Św.
 O godz. 17.30 Nieszpory Odpustowe
2. Środa 25 listopada – Wspomnienie Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
 O godz. 18.30 Nowenna do Matki Bożej Toszeckiej
3. Czwartek 26 listopada.
 Po Mszy Św. porannej nabożeństwo w intencji powołań z modlitwą za kapłanów, kleryków,
siostry i braci zakonnych.
4. Piątek 27 listopada.
 O godz. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu.
 O godz. 15.30 okazja do spowiedzi Św.
 O godz. 19.00 Wieczór Uwielbienia. Rozważanie Słowa Bożego, modlitwę uwielbienia, adorację
Najświętszego Sakramentu
5. Sobota 28 listopada.
 O godz. 16.30 Msza Św. w j. niemieckim.
 O godz. 17.00 okazja do spowiedzi Św.
6. Niedziela 29 listopada – I Niedziela Adwentu.
 O godz. 16.00 dodatkowa Msza Św.
 O godz. 17.30 Nabożeństwo Adwentowe.
7. Zapraszamy do uczestnictwa w transmisjach Mszy Św., które będą odbywać się za pośrednictwem kanału
parafii na YouTube oraz Radia Toszek 105.2 Fm:
 W środę o godz. 18.00 Msza Św. i Nowenna do Matki Bożej Toszeckiej.
 W niedzielę Msza Św. o godz. 10.30
8. W naszej parafii obchodzimy dzisiaj Odpust ku czci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Słowo Boże głosi dla
nas Ks. Marcin Królik. Dzisiaj przypada również wspomnienie Św. Cecylii patronki muzyków. Z tej okazji
najlepsze życzenia kierujemy do naszych organistów, członków scholii, orkiestry oraz chóru, a także chcemy
podziękować za dzielenie się ich talentem oraz uświetnianie naszych uroczystości. Mamy nadzieję, ze już
niedługo będziemy mogli ponownie cieszyć się ich obecnością podczas liturgii i wydarzeń.
9. Przypominamy, że podczas porządkowania cmentarza należy pamiętać o bezwzględnym obowiązku
segregacji odpadów na naszym cmentarzu. Za kilka dni na cmentarzu zainstalowane zostaną dodatkowe
kamery. Przypominamy również o corocznej opłacie za śmieci (20 zł od grobu). Opłaty można dokonać
również na konto bankowe parafii.
10. Kilka tygodni temu zakończyliśmy renowację ołtarza Św. Jana Nepomucena. Z tej okazji wydana została
ksiązka autorstwa Pana Piotra Kunce, która przybliża żywot Św. Jana Nepomucena, jego kult oraz miejsca
na terenie naszego miasta i wiosek, w których znajdują się kaplice i figury świętego. Książka jest do nabycia
w zakrystii oraz kancelarii w cenie 30 zł.
11. Powoli dobiegają końca prace remontowe i porządkowe na naszym cmentarzu. Zostały przebudowane
wszystkie alejki, łącznie z nowymi schodami. Wykonano znaczną część nowego ogrodzenia, w tym dwie bramy,
a pozostała część została na nowo zakonserwowana. Dokonano renowacji krzyży. Uporządkowano centralne
miejsce pochówku naszych zmarłych proboszczów. Zadbano również o otoczenie cmentarza. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w prace: państwu Iwan wraz z pracownikami, państwu Sacher, rodzinie Orlik,
panu Rafałowi Piotrowskiemu oraz wszystkim osobom, które pomogły w malowaniu płotu i innych pracach.

ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIONEGO DNIA PAŃSKIEGO
OPIEKI MATKI BOŻEJ TOSZECKIEJ
I WSTAWIENNICTWA ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ.

