
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXIX Niedziela Zwykła – 20 października 2019 r. 

Dzisiaj jest liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Eucharystii i przystępujących 
do Komunii św. 
Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Misyjną, dlatego składka przeznaczona jest na działalność 
misyjną Kościoła. 
Pierwsze spotkanie dla grupy rozpoczynającej pierwszy rok przygotowania oraz dla 
kandydatów spoza parafii dzisiaj po Mszy św. o 12.00 w salce parafialnej. 
Msza św. wraz z modlitwą o uzdrowienie po Mszy św. zostanie odprawiona 
w poniedziałek 21 października o godz. 18.00 w parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego przy ul. Warszawskiej. 
Rodziców dotkniętych stratą Dziecka zapraszamy na Mszę św. wieczorną w piątek 25 
października. 
Za tydzień w niedzielę młodzież ze wspólnoty Niniwa będzie sprzedawała przed 
kościołem ciasto. Zebrane ofiary przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wyjazdu na 
listopadowy zjazd młodzieży z parafii oblackich. 
Nabożeństwa różańcowe. Dla dzieci: w poniedziałki, środy i piątki o godz.17.00. Dla 
dorosłych: w tygodniu o godz. 18.00, w niedzielę o godz. 18.30. 
33-dniowe rekolekcje oparte na Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do NMP św. 
Ludwika będą od 29 października do 8 grudnia. Rekolekcje te prowadzą do oddania się 
w niewolę Maryi. 
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 różańcowego 
- w piątek od godz. 8.30 do nabożeństwa różańcowego. 
Wypominki, czyli modlitwa różańcowa za zmarłych, będą od 2 listopada. Karteczki na 
wypominki są na stoliku pod chórem. Wypisujemy na nich wyraźnie, najlepiej 
w mianowniku, imiona naszych bliskich zmarłych oraz składamy ofiarę jako wyraz 
naszego poświęcenia i troski, by modlitwa była zanoszona w Kościele „za dusze, które są 
w ręku Boga”. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Misjonarze bez 
habitów, czyli o świeckich wolontariuszach; Jak Prymas Wyszyński papieża wybierał. 
W Gościu Niedzielnym: O tym jak ks. Jerzy Popiełuszko przeszkadzał złu za życia i jak 
jeszcze bardziej przeszkadza po śmierci; O świętych rodzicach świętego papieża Jana 
Pawła II i Jak chronić dzieci przed zgubnym wpływem pornografii. Jest też tygodnik 
„Oblubieniec”. 
Można jeszcze nabyć cebulki żonkili jako wsparcie dla gorzowskiego hospicjum 
w ramach akcji „Pola nadziei”. Ofiara za 1 cebulkę min. 1,50 zł. 
Do wieczności odeszli śp. Eugeniusz Modelewski i Kamil Sosnowski. Wieczny 
odpoczynek… 

 


