
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXXII Niedziela Zwykła – 8 listopada 2020 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 przez cały 
listopad. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj o godz. 18.30 rozpoczynamy Nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły 
w połączeniu z wypominkami. W tygodniu będzie ona o godz. 18.00. 
Różaniec do Granic Nieba dzisiaj ostatni po wieczornej Mszy św. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone 
na tace i przelane na konto Parafii wielkie i serdeczne Bóg zapład. 

Dzisiaj jest też zbiórka do puszek przed kościołem na Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 

W środę Narodowe Święto Niepodległości – 102. rocznica odzyskania niepodległości. 
Pamiętajmy w modlitwie o naszej Ojczyźnie. 

Kurs przedmałżeoski w Parafii katedralnej od 15 listopada (niedziela) – rozpoczęcie 
Mszą św. o godz. 18.00. Nauki w dni powszednie o godz. 19.00 w kaplicy przy ul. 
Wełniany Rynek 18. 

Dalej jest aktualna prośba do Parafian o modlitewną adopcję dzieci przygotowujących 
się do Pierwszej Komunii Św. Serca z imionami dzieci są jeszcze na stoliku pod chórem. 

Jest już nowa księga intencji mszalnych na 2021 r. Intencje można zamawiad 
i  rezerwowad w  niedziele w zakrystii po Mszach św., a w tygodniu w biurze parafialnym. 
Można też zamówid Msze św. gregoriaoskie. 

Jest nowy numer „Oblackiego Echa”.  A w nim min.: Jak zostad świętym?; Wszystkich 
Świętych i Dzieo Zaduszny – dwa różne święta; Odpusty za  zmarłych przez cały listopad; 
O  Męczennikach z Ugandy; Misja Fatima, czyli niezwykle barwna opowieśd 
o   pielgrzymce Ojca Zbigniewa do Fatimy, Święty od Internetu, rebusy dla dzieci oraz 
wiele innych wydarzeo i fotorelacja z  Bierzmowania i I Komunii świętej. Koszt wydruku 
jednego egzemplarza to 4 zł. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym:  Święto Niepodległości, 
jak uczyd patriotyzmu; Chaos w czasach zarazy; Skąd czerpad wiedzę; Lepiej pomóc, niż 
tylko gadad. W  Niedzieli: Odpowiedzialnośd za słowa; Zakochany w Bogu, o Bożym 
Słowie; Dlaczego nie wychodzimy na ulice – Kościół  wobec  kryzysu; Dziesięciolatka 
w  finale Eurowizji. 

Na stoliku pod chórem jest film na DVD pt. „Nieplanowane”. Można go zabrad w zamian   
przesyłając darowiznę na konto Fundacji Małych Stópek. 

Do wieczności odeszli: śp. Roman Kąkol, Włodzimierz Witczak i Józef Grabowski. 
Wieczny odpoczynek… 
 


