
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXXII Niedziela Zwykła – 10 listopada 2019 r. 

Od dzisiaj wieczorny różaniec pół godziny przed wieczorną Mszą św. odmawiają Róże 
Różańcowe. Też od dzisiaj w czasie różańca będą odmawiane modlitwy w ramach 
Nowenny do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 
Jest już nowa Księga intencji mszalnych na 2020 r. Intencje można rezerwować 
w niedziele w zakrystii po Mszach św., a w tygodniu w biurze parafialnym. 
Dzisiaj jest składka inwestycyjna na dzieło budowy Domu Pokuty. Za złożone ofiary 
składamy wielkie Bóg zapłać. Dzieło budowy, w ramach pokuty za grzechy, powierzamy 
ofiarności drogich Parafian, a ofiarodawców Bogu i Matce Bożej Fatimskiej. 
Dzisiaj zbiórka do puszek przed kościołem na Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 
Spotkanie kandydatów do bierzmowania przygotowujących się drugi rok dzisiaj po Mszy 
św. o godz. 12.00 w kościele. Kandydaci przynoszą dzienniczki. 
Jutro Narodowe Święto Niepodległości – 101. rocznica odzyskania niepodległości. 
Pamiętajmy w modlitwie o naszej Ojczyźnie. Z tej okazji zapraszamy do Przystani za Wartą 
od 17.00 do 18.30 na „Patriotyczne 5 sekund” – quiz wiedzy o Polsce dla dzieci i dorosłych. 
Biuro parafialne we wtorek będzie nieczynne. 
W Przystani: we wtorek 17.00 – 19.00 Dyżur wolontariusz, w środa 9.30 – 10.30 Smartfon 
dla seniora, w piątek 17.00 – 19.00  Warsztaty decoupage – zimowe lampiony. 
Spotkanie kandydatów do bierzmowania przygotowujących się pierwszy rok w niedzielę 
za tydzień po Mszy św. o godz. 12.00. Kandydaci przynoszą dzienniczki. 
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. 
W dniach 28 grudnia do 1 stycznia we Wrocławiu odbędzie się Europejskie Spotkanie 
Młodych Taize. Z Gorzowa organizowany jest wyjazd. Więcej informacji na plakacie. 
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 różańca 
- w piątek od godz. 8.30 do różańca. 
Przygotowywana jest koronacja Matki Bożej Paradyskiej. Cegiełki za dobrowolną ofiarą 
na koronę Matki Bożej są w zakrystii. Ofiary parafia prześle do Paradyża. 
Można jeszcze nabyć Oblackie Echo, a w nim min.:  Słowo Proboszcza, wywiad z superiorem 
O. Piotrem i klerykiem Jędrzejem, o wierze w Świętych obcowanie i ciała zmartwychwstanie, 
o nowym programie duszpasterskim - Eucharystia daje życie, ministranci na rowerach, 
zespół Siloe w 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 Gościu Niedzielnym: O 
pokoleniach Niepodległej; O współczesnych męczennikach, a w regionalnych smakach 
przepis na rogale św. Marcina. W Niedzieli: temat numeru – Oblicza patriotyzmu; artykuły: 
Posiłki Maryi i Serwis dobrych wiadomości. Jest też tygodnik Oblubieniec. 
Do wieczności odeszli: śp. Janina Szczepanowska, Czesław Mickiewicz, Maria Mikołajczak 
i Anna Pietraszewska. Wieczny odpoczynek… 

 


