
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXXII Niedziela Zwykła – 7 listopada 2021 r. 

Odpust zupełny za dusze w czyśdcu cierpiące można ofiarowad pod zwykłymi 
warunkami (spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) przez 
pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę, chodby myślną za zmarłych, nie tylko 
w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, ale ze względu na pandemię przez cały 
listopad. 

Dzisiaj przed kościołem jest zbiórka do puszek na Msze św. w intencji za dusze w czyśdcu 
cierpiące. 

Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda informuje, że dzisiaj przy wyjściu 
z kościoła wyłożone są pachnące lawendowe woreczki, które można zabrad ze sobą do 
domu. Dobrowolne ofiary, za które z góry serdecznie dziękujemy,  zostaną przeznaczone 
na działalnośd Stowarzyszenia.  

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Wypominki, czyli modlitwa różaocowa za zmarłych, dzisiaj i jutro 45 minut przed 
wieczorną Mszą św. Modlimy się „za dusze, które są w ręku Boga”. 
W czwartek Narodowe Święto Niepodległości i 103. rocznica odzyskania niepodległości. 
O godz. 12.00 odśpiewamy hymn Polski przed kościołem. Tego dnia pamiętajmy 
w modlitwie o naszej Ojczyźnie. 

Święto Pierwszych Męczenników Polski, patronów diecezji, przypada w sobotę. 

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 8 w sobotę o godz. 19.20 
w kościele. 

Składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty za tydzieo w niedzielę. 
Zbiórka do puszek przed kościołem na Pomoc Kościołowi w Potrzebie za tydzieo 
w niedzielę. 

Kurs przedmałżeoski w Parafii katedralnej rozpoczyna się za tydzieo w niedzielę Mszą 
św. o godz. 18.00. Nauki w dni powszednie o godz. 19.00. 

Jest 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. 

Jest jeszcze nowy numer „Oblackiego Echa”. Rozwiązanie konkursu dla dzieci 
z „Oblackiego Echa” w niedzielę za tydzieo, na Mszy św. o godz. 10.00. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym:  Parafia Bosko aktywna; 
Spór o słowa konsekracji; Trzy miłości Józefiny i Emila Mików . W Niedzieli: Sześd prawd 
wiary; Duchowni ojcowie niepodległości;  Czy wystarczy byd dobrym człowiekiem, aby 
się zbawid? Małżeostwo – najcięższy zakon?. 
Do wieczności odszedł: śp. Józef Stelmaszczyk. Wieczny odpoczynek… 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin jest dzisiaj. Pod Twoją obronę… 
 


