
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAOSKIM – 5 stycznia 2020 r. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin dzisiaj. 

Modlitwę różaocową każdego dnia o godz. 18.00 prowadzi Żywy Różaniec. Też od dzisiaj 
w czasie różaoca będą odmawiane modlitwy w ramach Nowenny do Matki Bożej 
Rozwiązującej Węzły. 

Uroczystośd Objawienia Paoskiego, tj. Trzech Króli, przypada jutro. Jest to uroczystośd 
nakazana z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św. Składka z tego dnia przeznaczona 
będzie na Misje. Na każdej Mszy św. będzie też poświęcenie kredy i kadzidła, które 
przygotują ministranci. Ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na cele 
ministranckie. 
Orszak Trzech Króli w poniedziałek o godz. 13.00 wyruszy sprzed Filharmonii Gorzowskiej 
ulicami miasta na Plac Grunwaldzki. Zapraszamy do udziału. 
Dzieci, które biorą udział w Orszaku, spotykają się przed kościołem o godz. 11.45. 

Gorzowskie Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza na Mszę św. pod przewodnictwem ks. 
bpa Tadeusza Lityoskiego w intencji Pracowników Gorzowskiej Oświaty oraz spotkanie 
opłatkowe we wtorek 7 stycznia o godz. 18.00 w parafii Pierwszych Męczenników Polski. 

Uroczystośd Chrztu Paoskiego przypada w przyszłą niedzielę. Kooczy ona okres Bożego 
Narodzenia. Kolędy tradycyjnie śpiewad będziemy do 2 lutego, tj. do Święta Ofiarowania 
Paoskiego. 
Przymiarki alb w przyszłą niedzielę o godz. 12.20 w przykościelnej świetlicy. Obowiązuje 
zaliczka – 50 zł. 

Trwa kolęda. Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania 
wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi z Kościołem Parafialnym i  Powszechnym. 
W  czasie kolędy wszyscy są w domu. Stół nakrywamy obrusem, kładziemy Pismo Święte, 
krzyż, wodę święconą i zapalamy świece. Dzieci przygotowują zeszyty do religii, a kandydaci 
do bierzmowania „Dzienniczki”. Biuro parafialne w czasie kolędy czynne jest tylko w soboty 
od godz. 10.00 do 12.00. 

Nabożeostwa w tygodniu. W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu: dzisiaj i w niedzielę za tydzieo od godz. 13.00 do 
różaoca, w piątek od godz. 8.30 do różaoca. 

Organizujemy Nartorekolekcje od 26 do 31 stycznia 2020 r. w Bodzanowie. Są jeszcze wolne 
miejsca. Koszt 600 zł, w tym noclegi, transport i wyżywienie. 

Katechezy przedmałżeoskie w naszej Parafii będą 8, 15 i 16 lutego 2020 r. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: o cudzie 
wymodlonym za wstawiennictwem Stanisławy Leszczyoskiej; Maryjne drogi kard. 
Wyszyoskiego; Jak wytrwad w noworocznych postanowieniach. W Niedzieli: dodatek 
specjalny „Modlitwy w każdym czasie”, wywiad z Wojciechem Modestem Amaro – Jestem 
do dyspozycji Pana Boga; Plastikowa wyspa na Pacyfiku. Cena każdego z tygodników – 6 zł. 

Do wieczności odeszli: śp. Zofia Adamkiewicz, Walenty Czyżyk, Emilian Horyo, Jadwiga 
Czepulanis-Czekan. Wieczny odpoczynek… 

 


