
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXXI Niedziela Zwykła – 3 listopada 2019 r. 

Dzisiaj w naszej parafii dzień modlitwy za rodziny i błogosławieństwo rodzin. 
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00 rozdanie nagród dzieciom za uczestnictwo 
w nabożeństwach różańcowych. 
Wypominki, czyli modlitwa różańcowa za zmarłych od dzisiaj do wyczerpania kartek, 
każdego dnia pół godziny przed wieczorną Mszą św. Bóg zapłać za złożone ofiary. 
Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można ofiarować pod zwykłymi warunkami: 
spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, przez pobożne 
nawiedzenie cmentarza do 8 listopada i modlitwę, choćby tylko myślną, za zmarłych. 
Jednego dnia można zyskać odpust za jednego zmarłego. 
Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza na Mszę św. i Zaduszki nauczycielskie w czwartek 
o godz. 18.00 w kaplicy katedralnej. 
Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. O. Krzysztof pójdzie w sobotę 9 listopada. 
Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania Grupa I, czyli rozpoczynająca drugi rok 
przygotowań, w niedzielę 10 listopada po Mszy św. o godz. 12.00. Kandydaci zabierają ze 
sobą dzienniczki. 
Za tydzień druga niedziela miesiąca – składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. 
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek przed kościołem na Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 
Kurs przedmałżeński w Parafii katedralnej. Rozpoczęcie w kaplicy katedralnej w niedzielę 
17 listopada Mszą św. o godz. 18.00, potem zapisy. Konferencje przy ul. Obotryckiej 10 od 
poniedziałku do soboty o godz. 19.00. 
Nabożeństwa w tygodniu: 
- w środę rano do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
- w piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
- dzisiaj i za tydzień w niedzielę od godz. 13.00 do nabożeństwa 
- w piątek od godz. 8.30 do nabożeństwa. 
Młodzież ze wspólnoty Niniwa dziękuje za ofiary złożone tydzień temu przy zakupie ciasta. 
Bóg zapłać. Pokryją one w dużej części koszty wyjazdu na listopadowy zjazd młodzieży 
z parafii oblackich w Iławie. 
Można nabyć kolejny numer naszego czasopisma parafialnego „Oblackie Echo”, a w nim 
m.in.:  Słowo Proboszcza, wywiad z superiorem O. Piotrem i klerykiem Jędrzejem, o wierze 
w Świętych obcowanie oraz ciała zmartwychwstanie, o nowym programie duszpasterskim - 
Eucharystia daje życie, ministranci na wakacjach, wyjazd zespołu Siloe do Brukseli, 
Parafianie w Ziemi Świętej, rebusy dla dzieci oraz wiele innych wydarzeń i ciekawostek. 
Koszt wydruku jednego egzemplarza wynosi 4 zł. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Wiara i emocje – czy 
chrześcijanin może być smutny?; Madonna niewiniątek – rzeźba, której pragnął Jan Paweł 
II. W Gościu Niedzielnym: O świętych – nie tylko tych, którzy są już w niebie. Jak zostać 
świętym już tu, na ziemi; O cmentarzach, które wzbudzają zachwyt; Strachy spod szafy, 
czyli skąd się biorą lęki u dzieci i jak pomóc dziecku, które je przeżywa. Jest też tygodnik 
„Oblubieniec” oraz nowy numer „Misyjnych Dróg” po 5 zł. 
Do wieczności odeszli: śp. Bolesław Mikłaszewicz i Zbigniew Czyżewski. Wieczny 
odpoczynek… 

 


