
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Niedziela Chrystusa Króla – 22 listopada 2020 r. 

Dzisiaj przypada uroczystośd Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. To ostatnia niedziela roku 
liturgicznego. Po Mszach św. odmawiamy akt poświęcenia Parafii i całego Narodu Polskiego 
Jezusowi Chrystusowi Królowi. Za jego odmówienie można uzyskad odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami. 

Dzisiaj, w czwartą niedzielę miesiąca, jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za 
wszystkie ofiary złożone na tacę i przelane na konto Parafii, wielkie i serdeczne Bóg zapład. 

Odpust zupełny za dusze w czyśdcu cierpiące można ofiarowad pod zwykłymi warunkami przez 
pobożne nawiedzenie cmentarza i  modlitwę, chodby myślną za zmarłych przez cały listopad. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Różaniec przed wieczorną Mszą św. w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę prowadzi Żywy 
Różaniec. Modlimy się przede wszystkim o ustanie pandemii. 
Błogosławieostwo opłatków wigilijnych w sobotę na Mszy św. wieczornej. Pobłogosławione 
opłatki będzie można nabyd w zakrystii i biurze parafialnym. Będzie też błogosławieostwo 
wieoca adwentowego. 

Za tydzieo będzie pierwsza niedziela Adwentu. A po niej będą roraty. 

Rekolekcje adwentowe będą od czwartku 3 grudnia do niedzieli 6 grudnia. Rekolekcje wygłosi 
O. Sebastian Stasiak OMI z naszego gorzowskiego klasztoru. 
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. 

Dalej jest aktualna prośba do Parafian o modlitewną adopcję dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Św. Serca z imionami dzieci są na stoliku pod chórem. Zostało dosłownie 
kilka. 

Jest już nowa księga intencji mszalnych na 2021 r. Można też zamówid Msze św. 
gregoriaoskie. 

Jest jeszcze nowy numer „Oblackiego Echa”. Nagrody dla dzieci za rozwiązanie konkursu 
z Oblackiego Echa będą za tydzieo w niedzielę. Można jeszcze przynosid kupony konkursowe. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Pytania o miłośd – na koocu 
czasów Chrystus zapyta właśnie o nią; Pieniądze to za mało – system pomocy dla 
niepełnosprawnych wymaga reformy. W Niedzieli: Czym dla nas, katolików, są sakramenty? To 
tradycja, zwyczaj, a może obowiązek?; Gdzie jest dusza?; Nieznany męczennik z Gdaoska. 

Do wieczności odeszli: śp. O. Walenty Miklaszewski OMI (proboszcz naszej Parafii w latach 
1992-1998), śp. Janina Rudyk i śp. Bogusław Kozioski. Śp. O. Walenty Miklaszewski OMI został 
pochowany w Kodniu w sobotę. Msza św. w jego intencji w naszym kościele będzie 
w poniedziałek o godz. 18.30. Wieczny odpoczynek… 
 


