
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXXIII Niedziela Zwykła – 17 listopada 2019 r. 

Jest już nowa Księga intencji mszalnych na 2020 r. Intencje można rezerwowad 
w niedziele w zakrystii po Mszach św., a w tygodniu w biurze parafialnym. 
Spotkanie komitetu rodziców dzieci pierwszokomunijnych dzisiaj po Mszy św. o godz. 
10.00. 
Spotkanie kandydatów do bierzmowania przygotowujących się pierwszy rok dzisiaj po 
Mszy św. o godz. 12.00 w kościele. Kandydaci przynoszą dzienniczki. 
Modlitwę różaocową każdego dnia pół godziny przed wieczorną Mszą św.  prowadzi Żywy 
Różaniec. Dzisiaj i jutro ostanie dni Nowenny do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 
Kurs przedmałżeoski w Parafii katedralnej. Rozpoczęcie dzisiaj w kaplicy katedralnej Mszą 
św. o godz. 18.00, potem zapisy. Konferencje przy ul. Obotryckiej 10 od poniedziałku do 
soboty o godz. 19.00. 

Msza św. z orędziem ewangelicznym i modlitwą o uzdrowienie w poniedziałek o godz. 
18.30 w parafii Św. Wojciecha przy ul. Gwiaździstej. 

Odnowa w Duchu Świętym Betesda zaprasza na pogadanki o głównych prawdach wiary. 
Pierwsza z nich: „Jest jeden Bóg” w środę po Mszy wieczornej. Konferencję poprowadzi     
o. Tomasz. 

Spotkanie Przyjaciół Misji Oblackich w sobotę po wieczornej Mszy św. w salce. Szczególnie 
zapraszamy nowych kandydatów. 

W tym tygodniu w Przystani:  
- poniedziałek godz. 10.00 - warsztaty artystyczne dla seniorów - dekoracje z szyszek 
- wtorek godz. 17.00 -19.00 - dyżur wolontariuszy 
- piątek godz. 17.00 - warsztaty decoupage - bombki, obowiązują zapisy 

W przyszłą niedzielę uroczystośd Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. To ostatnia 
niedziela roku liturgicznego. 

Ustanowienie nowych ministrantów w niedzielę za tydzieo na Mszy św. o 10.00. 
W niedzielę za tydzieo składka inwestycyjna na dzieło budowy Domu Pokuty. To dzieło, 
w ramach pokuty za grzechy, powierzamy ofiarności drogich Parafian, a ofiarodawców 
Bogu i Matce Bożej Fatimskiej. 

W dniach od 28 grudnia do 1 stycznia we Wrocławiu odbędzie się Europejskie Spotkanie 
Młodych Taizé. Z Gorzowa organizowany jest wyjazd. Więcej informacji na plakacie. 

Nabożeostwa 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 tydzieo w niedzielę od godz. 13.00 do różaoca 
- w piątek od godz. 8.30 do różaoca. 

Przygotowywana jest koronacja Matki Bożej Paradyskiej. Cegiełki za dobrowolną ofiarą 
na koronę Matki Bożej są w zakrystii. Ofiary parafia prześle do Paradyża. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Bohaterka 
filmu „Nieplanowane” o swoim nawróceniu; papież Franciszek w Krainie Uśmiechu; 
Ubodzy twarzą Boga; Sekty nadal groźne. W Niedzieli: temat numeru: Senior – siła 
i  słabośd – Pięknie jest byd starszym; Religijnośd a jakośd życia seniora; Dar starości; 
Technika dla seniora; Nie dad się grypie. Jest też tygodnik Oblubieniec. 

 


