
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXX Niedziela Zwykła – 24 października 2021 r. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj jest Niedziela Misyjna. Składka przeznaczona jest na działalnośd misyjną Kościoła. 
A za tydzieo w niedzielę będzie można przed kościołem można nabyd Kalendarz Misyjny. 

Nabożeostwa różaocowe – dla dzieci: w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00; dla 
dorosłych: codziennie – dni powszednie o godz. 18.00; w niedziele o godz. 18.30. To już 
ostatni tydzieo października. 

W czwartek dzieo imienin Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityoskiego. Pamiętajmy 
o nim w  naszych modlitwach.  

Rekolekcje 33-dniowe będą od czwartku do 8 grudnia. Więcej informacji oraz numer 
telefonu, aby zgłosid swoją chęd uczestnictwa, na plakacie. Zapraszamy do udziału. 

Wieczór ze Świętymi odbędzie się w parafii św. Wojciecha w niedzielę 31 października – 
o godz. 19.45 – uwielbienie Chrystusa ze świętymi, procesja z relikwiami wokół kościoła, 
21.15 – zakooczenie. 

Uroczystośd Wszystkich Świętych przypada w przyszły poniedziałek. Msze św. będą 
według porządku niedzielnego.  

Procesja na cmentarzu w uroczystośd Wszystkich Świętych o godz. 14.00 sprzed I bramy 
(tzw. stara brama). 

Wypominki, czyli modlitwa różaocowa za zmarłych, od poniedziałku 2 listopada. Kartki 
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”. Wypominki w tygodniu 
będą o godz. 17.45, w niedzielę o godz. 18.15. 

Nabożeostwo za zmarłych na cmentarzu przy ul. Żwirowej we wtorek 2 listopada 
o 20.00. Rozpoczęcie przy bramie głównej, Nieszpory, Różaniec, modlitwa przy 5 
stacjach. 

Wzorem lat ubiegłych zwracamy się do Parafian z prośbą o modlitewną adopcję dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. Serca z imionami dzieci znajdują się na 
stoliku pod chórem. 

Jest już nowa księga intencji mszalnych na 2022 r. Intencje można zamawiad 
i rezerwowad w niedziele w zakrystii po Mszach św., a w tygodniu w biurze parafialnym. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Pasterz pachnący 
owcami; Bp Tadeusz Lityoski w Rzymie; Prosto z beczki – św. Jan Kapistran. W Niedzieli: 
Kościół ma prawo głosu; „Anioł Stróż” papieża;  Ewangelia wśród latających kul. Jest też 
Mały Gośd Niedzielny. Mamy również nowy numer Oblackiego Echa, w którym 
szczególnie polecamy artykuły: Niedziela Misyjna; Kto bardziej pokocha? – bł. o. Józef 
Gerard; kazania w Szkole Maryi; w cyklu Poznajmy się – wywiady z o. Wiesławem 
i diakonem Ernestem, relacje z Domu u Oblatów, świetlicy, Niniwy, ministrantów oraz 
fotorelacje z wakacji i Pikniku u Oblatów. 

 


