Reformowany Kościół Katolicki w Polsce
Ogłoszenia, niedziela Chrystusa Pantokratora 20.11.2022 roku.

1. Obchodzimy dziś Uroczystość Chrystusa Pantokratora. Dzisiejsza niedziela kończy cykl roku
liturgicznego w Kościele.
2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
- we wtorek Cliva Staples Lewisa, pisarza, apologetę,
- w środę Kolumbana, mnicha
- w czwartek Grzegorza Peradze, prezbitera i męczennika .
3. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić I niedzielę Adwentu.
4. Zapraszamy na niedzielne liturgie w naszych wspólnotach:
- w Poznaniu o godz. 10:30, os. Powstańców Warszawy 9A,
- w Zielonej Górze o godz. 11:00, ul. Sikorskiego 44A,
- w Tleniu o godz. 10:00, kontakt: rkkgrudziadz@gmail.com,
- w Warszawie o godz. 18:00, ul. Lubulska 17/159.
5. Z radością informujemy, że w sobotę 19 listopada, liturgią Eucharystii pod przewodnictwem
Biskupa Kościoła została zainaugurowana działalność nowej Misji Kościoła w Łodzi. Liderką Misji
jest Marta Malinowska, a proboszczem Biskup Tomasz Puchalski. Zapraszamy osoby z Łodzi i
okolic zainteresowane naszym Kościołem do dołączenia do łódzkiej wspólnoty.
5 .Reformowany Kościół Katolicki w Polsce właśnie doczekał się swojego konta na FaniMani:
https://fanimani.pl/. FaniMani to serwis, który od zakupów w stowarzyszonych sklepach
internetowych (m.in. Allegro, Pyszne.pl, Booking czy różne linie lotnicze) odprowadza drobne
kwoty na rzecz wybranej organizacji, dzięki czemu organizacja ma przychody, chociaż kupujący
nie ponosi żadnych kosztów. Wystarczy zainstalować w przeglądarce rozszerzenie FaniMani i
wybrać Reformowany Kościół Katolicki w Polsce jako organizację, którą chce się wspierać. Dzięki
waszemu wsparciu będziemy mogli rozwijać nasza działalność charytatywną, utrzymać kaplice,
opłacić dojazdy duchownych do wspólnot, wynająć miejsca na spotkania itp.
6. W dniach 25-26 listopada biskup Tomasz Puchalski odwiedzi wspólnoty straokatolickie w Belgii.
W czasie wizyty zainauguruje posługę wikariusza biskupiego Wikariatu Belgii i Holandii.
Wikariuszem biskupa Tomasza dla tych wspólnot został prezbiter Kenneth Coppens, proboszcz
Parafii Dom Miłosierdzia w Onkerzele-Geraardsbergen.
W związku z nieobecnością Biskupa w tych dniach w Polsce w sprawach duszpasterskich prosimy
o kontakt z duszpasterzami: ks. diakonem Arturem Klimaszewskim w Poznaniu i ks. diakonem
Dominikiem Szczepańskim w Zielonej Górze. Dane teleadresowe są dostępne na stronie

www.starokatolicy.eu
7. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach w tygodniu:
- w Zielonej Górze w każdy wtorek Liturgia Diakonów o godz. 20:00,
- w środy adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 20:00,
- w Poznaniu we wtorek o godz. 18:30 adoracja Najświętszego Sakramentu,
- w czwartek liturgia Eucharystii o godzinie 18:30, a po niej warsztat tworzenia wieńców
adwentowych.
8. Zapraszamy do uczestnictwa w duszpasterstwie online. Najbliższe spotkanie odbędzie się w
poniedziałek 21 listopada o godz. 20:30 i będzie wprowadzeniem do czasu Adwentu. Spotkanie
odbywa się na platformie zoom. Link można otrzymać kontaktując się z Biskupem Tomaszem:
prezbiter.rkk@gmail.com lub tel: +48 793 111 295
9. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu naszych kaplic w Poznaniu i Zielonej Górze.
POZNAŃ
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wspierają finansowo nasz Kościół i naszą
poznańską Parafię. Miesięczny koszt utrzymania naszej poznańskiej kaplicy to około 1500 zł.
Dziękujemy zarówno członkiniom i członkom Parafii, Kościoła, jak i naszym sympatykom za
pomoc w jej utrzymaniu. Dzięki niej możemy lepiej służyć.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, przypominamy jak można to zrobić:
Przelew na konto:
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce
ul. Św. Wojciech 25/7, 61-749 Poznań
Numer rachunku: 22 2530 0008 2058 1066 1687 0001
Tytułem: na cele kultu religijnego – Poznań
Środki przekazane na nasz Kościół można odliczyć od podatku. Ofiarę można też złożyć w kaplicy
za pośrednictwem terminala lub w gotówce.

ZIELONA GÓRA
Jeśli ktoś chciałby wesprzeć działalność zielonogórskiej misji i utrzymanie kaplicy ( Miesięczny
koszt utrzymania kaplicy w Zielonej Górze to około 700 zł) w tym mieście prosimy o wsparcie
finansowe na konto:
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce
ul. Św. Wojciech 25/7, 61-749 Poznań

Numer rachunku: 22 2530 0008 2058 1066 1687 0001
Tytułem: na cele kultu religijnego – Zielona Góra
Dziękujemy!

ks. diakon Dominik Szczepański
wikariusz

