
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXXIII Niedziela Zwykła – 14 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 przez cały 
listopad. 

Rozwiązanie konkursu dla dzieci z „Oblackiego Echa” dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone 
teraz na tacę i przelane na konto Parafii wielkie Bóg zapład. Dzieło budowy Domu 
Pokuty powierzamy ofiarności drogich Parafian, a Ofiarodawców Bogu i Matce Bożej 
Fatimskiej. 

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

Kurs przedmałżeoski w Parafii katedralnej od dzisiaj. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 
18.00. Nauki w tygodniu o godz. 19.00. 

Różaniec przed wieczorną Mszą św. w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę 
prowadzi Żywy Różaniec. Modlimy się przede wszystkim o ustanie pandemii. 

Gorzowskie Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza na Mszę św. i nabożeostwo za 
zmarłych nauczycieli i pracowników Gorzowskiej Oświaty w środę o godz. 18.00 
w kościele Pierwszych Męczenników Polski. 

Za tydzieo w niedzielę przypada uroczystośd Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. To 
ostatnia niedziela roku liturgicznego. 

Za tydzieo w niedzielę będzie przed kościołem ogólnopolska zbiórka funduszy na rzecz 
migrantów z granicy polsko-białoruskiej. Zbierane środki zostaną przeznaczone, za 
pośrednictwem Caritas Polska, na finansowanie działao pomocowych na terenach 
przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji 
uchodźców, którzy zdecydują się pozostad w Polsce. 

Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowującymi się do Pierwszej Komunii św. będzie 
w niedzielę 28 listopada po Mszy św. o godz. 10.00. Poświęcenie medalików dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. będzie w niedzielę 12 grudnia na Mszy 
św. o godz. 10.00. Medaliki rodzice kupują sami. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Jesienią też chce się żyd 
artykuł o naszym Domu u Oblatów – ciekawy wywiad z pracownikami i Seniorami; Kult 
Matki Bożej Ostrobramskiej; Patrioci w niebie; Przed beatyfikacją ks. Jana Machy. 
W Niedzieli: Bieda ma swoja godnośd; Wiara wymaga działania; Jest jeden Bóg; Droga 
do świętości; Ksiądz Dolindo jakiego nie znacie. 

Do wieczności odszedł: śp. Zdzisław Nowek. Wieczny odpoczynek… 
 


