
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
   II NIEDZIELA WIELKANOCNA – 11 kwietnia 2021 r. 

Dzisiaj jest Niedziela Miłosierdzia i rozpoczyna się Tydzieo Miłosierdzia. 

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia jest składka do puszek przed kościołem na działalnośd 
charytatywną Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. 

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

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły dzisiaj o godz. 18.30 i jutro o godz. 
18.00. 

Modlitwę różaocową przed wieczorną Mszą św. we wtorek i czwartek prowadzi Żywy 
Różaniec. 

Spotkanie Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda we wtorek po Mszy św. 
wieczornej w Przystani. 

W 2019 r. Sejm RP ustanowił dzieo 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. Jest to 
upamiętnienie chrztu Mieszka I, władcy Polan, który – zgodnie z tradycją – odbył się 
w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r. „I to wtedy też narodziła się Polska. Narodziła się 
z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijaoskiego życia. Narodziła się dla świata, 
wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się 
dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku 
łacioskim określiło naszą polską tożsamośd. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśled 
i mówid: my, Polacy.” (Przemówienie prezydenta RP, Andrzeja Dudy, wygłoszone 
w 1050. rocznicę Chrztu Polski w Poznaniu, 15.04.2016). 

Spotkanie lektorów słowa Bożego w czwartek po wieczornej Mszy św. 

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w niedzielę 18 kwietnia o godz. 16.00. 

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkao. Udział w spisie jest 
obowiązkowy. Obowiązkową oraz najbardziej wygodną i bezpieczną metodą jest 
samospis internetowy. Informacje i formularz jest na stronie: www.spis.gov.pl 
W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisad się 
pod numerem infolinii  22 279 99 99 lub w Urzędzie Gminy. Z mieszkaocami mogą 
kontaktowad się także rachmistrzowie spisowi - telefonicznie lub osobiście. 

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Benedykt XVI – 
zawsze taki sam; Co łączy Kraków – Łagiewniki i francuskie Paray – le – Monial?; Wielki 
Bóg i mały wirus; bezpłatny dodatek – akt osobistego poświęcenia się NSPJ. W Niedzieli: 
Ludzie Bożego Miłosierdzia; Maryjna pobożnośd a Eucharystia; Zaufali Sercu Jezusa; 
Święty od rodzin. 

Do wieczności odeszła: śp. Sabina Turowska. Wieczny odpoczynek… 
 

http://www.spis.gov.pl/

