
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
I Niedziela Adwentu – 29 listopada 2020 r. 

Wczoraj zostały pobłogosławione opłatki wigilijne. Można je nabyd w zakrystii i biurze 
parafialnym. Parafia nie będzie rozprowadzad opłatków po domach. 
Nagrody dla dzieci za rozwiązanie konkursu z Oblackiego Echa dzisiaj na Mszy św. o godz. 
10.00. 

Odpust zupełny za dusze w czyśdcu cierpiące można ofiarowad pod zwykłymi warunkami 
przez pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę, chodby myślną za zmarłych do kooca 
listopada, czyli jeszcze dzisiaj i jutro. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 

Różaniec przed wieczorną Mszą św. w poniedziałek i wtorek prowadzi Żywy Różaniec. 
Modlimy się przede wszystkim o ustanie pandemii. 
W czasie adwentu Msze św. wieczorne w tygodniu od poniedziałku do soboty o godz. 
18.00. Roraty dla dzieci w tym tygodniu w poniedziałek i środę. 

Rekolekcje adwentowe od czwartku do niedzieli. Msze św. z naukami o godz. 8.00 i 18.00. 
Rekolekcje wygłosi O. Sebastian Stasiak OMI z naszego gorzowskiego klasztoru. 
W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

W czwartek rano litania do Krwi Pana Jezusa, o godz. 17.30 różaniec w intencji powołao. 
W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, okazja do spowiedzi od godz. 
17.00, o godz. 17.30 koronka i litania do Miłosierdzia Bożego, wieczorna Msza św. z kazaniem 
w szkole Maryi: Maryja żyjąca Słowem, po Mszy św. wieczornej nabożeostwo wywyższenia 
Krzyża Świętego. W sobotę o godz. 17.15 nabożeostwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

Fundacja Małych Stópek zaprasza do udziału w świątecznej zbiórce „Paczuszka dla 
Maluszka”. Potrzebne są przede wszystkim artykuły higieniczne: pieluszki jednorazowe, 
chusteczki nawilżające, kosmetyki do pielęgnacji niemowląt i artykuły dla mam. Artykuły te 
można przynosid w tygodniu i w niedzielę za tydzieo do kościoła oraz do Przystani za Wartą 
w 2 pierwsze środy grudnia, czyli 2 i 9, od godz. 16.00 do 18.00. Zgromadzone dary trafią do 
Domów Samotnej Matki i Domów Dziecka w całej Polsce. 

Zbiórka do puszek przed kościołem na pomoc Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie za 
tydzieo w niedzielę. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 
Okazja do spowiedzi przedświątecznej jest w niedzielę przed każdą Mszą św. i w tygodniu 
przed Mszą św. wieczorną. Około pół godziny przed Mszą św. ojcowie spowiadający są 
w konfesjonale. 

Można już nabyd w zakrystii świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Duże po 15 zł, 
małe po 6 zł. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Objawiło się Życie; 
Adwentowe rekolekcje o tym, jak w kryzysie odnaleźd światło; Tajemnice Trójkąta 
Bermudzkiego. W Niedzieli: Adwentowe pytania; Gdy Jezus nadchodzi; Sanktuarium 
w  Babimoście; Niecodzienne rekolekcje - płyta CD z rekolekcjami „ODDANIE33”.  

Do wieczności odeszły: śp. Maria Karpowicz i Beata Niedzwiedz. Wieczny odpoczynek… 
 


