
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXX Niedziela Zwykła – 27 października 2019 r. 

Tydzień temu było liczenie wiernych. We Mszy św. uczestniczyło 710 osób. 
Dzisiaj młodzież ze wspólnoty Niniwa sprzedaje przed kościołem ciasto. Zebrane ofiary przeznaczone 
zostaną na pokrycie kosztów wyjazdu na listopadowy zjazd młodzieży z parafii oblackich w Iławie. 
Wzorem lat ubiegłych zwracamy się do Parafian z prośbą o modlitewną adopcję dzieci 
przygotowujących się do I Komunii Św. Serca z imionami dzieci znajdują się na stoliku pod chórem. 
Dzisiaj jest składka inwestycyjna. Dzieło budowy Domu Pokuty powierzamy ofiarności drogich 
Parafian, a ofiarodawców Bogu i Matce Bożej Fatimskiej. 
Nabożeństwa różańcowe. Dla dzieci: w poniedziałek i środę o godz.17.00. Dla dorosłych: dzisiaj 
o godz. 18.30, w tygodniu do czwartku o godz. 18.00. 
33-dniowe rekolekcje oparte na Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do NMP św. Ludwika od 
wtorku do 8 grudnia. Rekolekcje te prowadzą do oddania się w niewolę Maryi. 
Publiczny Różaniec Przebłagalny za grzech legalnej aborcji w czwartek o godz. 16.30 na ul. 
Hawelańskiej, potem o godz. 18.00 u Braci Kapucynów Msza św. w intencji obrony życia. 
Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w piątek. Msze św. będą według porządku niedzielnego. 
W czwartek o godz. 18.30 Msza św. wigilijna z uroczystości Wszystkich Świętych. Na cmentarzu przy 
ul. Żwirowej o godz. 14.00 przy pierwszej bramie początek procesji, potem Msza św. W ten piątek 
z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
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 od 1 do 8 listopada i modlitwę, choćby tylko myślną, za 
zmarłych; w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła czy kaplicy i odmówienie „Ojcze 
nasz” i „Wierzę”. 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w sobotę.  Msze św. o godz. 8.00 i 18.30. 
W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W piątek wyjątkowo nie będzie nabożeństwa 
Wywyższenia Krzyża Pańskiego. 
Spowiedź dzieci z okazji I piątku miesiąca przed każdą Mszą św. 
Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. O. Dawid pójdzie w sobotę 2 listopada, O. Krzysztof 
pójdzie w sobotę 9 listopada. 
Za tydzień w niedzielę parafialny dzień modlitwy za rodziny i błogosławieństwo rodzin. 
Również za tydzień po Mszy św. o godz. 10.00 będzie rozdanie nagród za uczestnictwo 
w nabożeństwach różańcowych. 
Wypominki, czyli modlitwa różańcowa za zmarłych, od niedzieli 3 listopada. Karteczki na wypominki 
wypisujemy 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”. 
Nabożeństwa w tygodniu: 
- w środę rano do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
- w sobotę (I sobota miesiąca) o godz. 17.30 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
- dzisiaj i za tydzień w niedzielę od godz. 13.00 do nabożeństwa różańcowego 
- w sobotę od godz. 8.30 do nabożeństwa 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Kim są święci; Dusze czyśćcowe 
zawsze pomogą; Nie taka śmierć straszna. W Gościu Niedzielnym (6 zł): płyta DVD z filmem 
„Bernadetta. Cud w Lourdes” – poruszająca opowieść o cudownych objawieniach, które odmieniły 
życie tysięcy ludzi. Jest też tygodnik „Oblubieniec”. 1 listopada będzie do nabycia nowy numer 
„Oblackiego Echa”. 
Można jeszcze nabyć cebulki żonkili na gorzowskie hospicjum. 
Do wieczności odeszły śp. Helena Paczesna i Janina Skupińska . Wieczny odpoczynek… 

 


