
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXXIII Niedziela Zwykła – 15 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 ostatni dzieo Nowenny do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 
Kurs przedmałżeoski w Parafii katedralnej od dzisiaj. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 
18.00. Nauki w tygodniu o godz. 19.00 w kaplicy przy ul. Wełniany Rynek 18. 
Różaniec przed wieczorną Mszą św. w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę 
prowadzi Żywy Różaniec. Modlimy się przede wszystkim o ustanie pandemii. 
Za tydzieo w niedzielę przypada uroczystośd Jezusa Chrystusa, Króla 
Wszechświata. To ostatnia niedziela roku liturgicznego. Po Mszach św. odmawiad 
będziemy akt poświęcenia Parafii i całego Narodu Polskiego Jezusowi 
Chrystusowi Królowi. 
Za tydzieo, w czwartą niedzielę miesiąca, będzie składka inwestycyjna na budowę 
Domu Pokuty. 
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 jeszcze nowy numer „Oblackiego Echa”.  Zostało dużo egzemplarzy. Nagrody 
dla dzieci za rozwiązanie konkursu z Oblackiego Echa będzie w niedzielę 29 
listopada. Można jeszcze przynosid kupony konkursowe. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Temat numeru – 
Waż słowa! Wulgaryzmy stały się częścią debaty publicznej. To znak, że stało się  
z nami coś niedobrego; Dlaczego młodzież wyszła na ulice?; Przez cały listopad 
modlimy się za zmarłych. W Niedzieli: Nie strajkuję, jestem za życiem; Modlitwa 
jest naszą bronią; Życie po śmierci dla sceptyków; Nie ma dzieci – są ludzie; Żona, 
matka, mistyczka. 
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. Mirosław Sierakowski i śp. Eugeniusz Jaworski. Wieczny 
odpoczynek… 
 


