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           OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

                                             XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. Dzisiaj obchodzimy XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym 

roku modlimy się i zbieramy ofiary na chrześcijan w Republice 

Środkowoafrykańskiej, gdzie głoduje połowa ludności, a ponad połowa dzieci jest 

wyzyskiwana do niewolniczej pracy w kopalniach uranu i diamentu. Po każdej Mszy 

Św. wolontariusze zbierają ofiary do puszek na ten cel. 

2. Dzisiaj o godz. 17.30 różaniec z wymieniankami, a po Mszy Św. wieczornej ostatni 

różaniec w ramach trwającej oktawy „Różańca do granic nieba”. 

3. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane na tacę przeznaczamy na 

termomodernizację dachu kaplicy w Smukale. Ofiarodawcom składamy serdeczne 

„Bóg zapłać”. 

4. Przypominamy, że do 30 listopada można uzyskać odpust zupełny za pobożne 

nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitw za zmarłych. Natomiast osoby starsze 

i chore mogą zyskać odpust zupełny, pozostając w domu, i przed obrazem Jezusa, 

odmówią modlitwy za zmarłych. Odpust ten ofiarować można tylko za zmarłych.  

5. W środę 11 listopada  świętujemy odzyskanie niepodległości. W tym dniu 

obejmujemy modlitwą tych wszystkich, którzy swoją postawą, pracą  

i poświęceniem przyczynili się do tego, że po 123. latach Polska odzyskała 

niepodległość. Prośmy dobrego Boga, aby przyszłość, którą współtworzymy, była 

oparta na tradycji i wartościach, za które nasi przodkowie oddawali życie. 

Zapraszamy na Mszę św. na godz. 10.00. 

6. W środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w czwartek 

na nowennę do Jezusa Przemienionego.  

7. W piątek o godz. 20.00 różaniec dla mężczyzn pod krzyżem. 

8. Za dwa tygodnie w piątek 20 listopada o godz. 18.30 kolejny wykład ks. Profesora o 

cudach eucharystycznych. Tym razem zostanie omówiony cud w Sokółce i Legnicy.   

9. W związku z najnowszymi zarządzeniami organów państwowych, od niedzieli w 

kościele może być 1 osoba na 15 m2. Nasz kościół ma 600 m2, dlatego może w nim 

przebywać 40 osób. Również przed kościołem może być kilka osób 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Przewodnika Katolickiego”  

i „Niedzieli”. 


