
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXVII Niedziela Zwykła – 6 października 2019 r. 

W dzisiejszą niedzielę w naszej Parafii jest dzień modlitwy za rodziny i błogosławieństwo rodzin. 
Poświęcenie różańców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00. 
Jak co roku ogłaszamy konkurs na samodzielnie zrobiony różaniec. 
Zapisy kandydatów do bierzmowania dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00. Niepełnoletni przychodzą 
z rodzicami. Nowi kandydaci proszeni są o wzięcie dokumentów poświadczających tożsamość, 
świadectwo chrztu, adres i parafia zamieszkania, szkoła. Pierwsze spotkanie dla grupy rozpoczynającej II 
rok przygotowań w niedzielę 13 października po Mszy św. o godz. 12.00. Dla Grupy rozpoczynającej I rok 
przygotowania oraz dla kandydatów z poza parafii 20 października w niedzielę po Mszy św. o 12.00. 
Zapisy i spotkania odbędą się w salce parafialnej. 
Nabożeństwa różańcowe. Dla dzieci: w poniedziałki, środy i piątki o godz.17.00. Dla dorosłych: 
w tygodniu o godz. 18.00, w niedzielę o godz. 18.30. Od dzisiaj przez dziewięć dni nowenny w czasie 
różańca będzie modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 
Dyżur prawników - we wtorki od godz. 18.00 do godz. 20.00. 
Modlitwa za Ojczyznę. W piątek we wszystkich kościołach parafialnych naszej diecezji będą modlitwy 
w intencji Ojczyzny. O godz. 18.00 modlitwa różańcowa, a o godz. 18.30 Msza św. w intencji Ojczyzny, 
zakończona Apelem Jasnogórskim. 
Jutro w naszym województwie rozpoczyna się Tydzień Seniora. Z tej okazji zapraszamy osoby starsze na 
Mszę świętą w ich intencji,  która odprawiona zostanie w piątek 11 października o godzinie 8.00.  
Dzień Papieski przypada w przyszłą niedzielę. Tego dnia przed kościołem będą zbierane ofiary na Dzieło 
Nowego Tysiąclecia. 
Spotkanie dla komitetu organizacyjnego rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 
w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. 
Kurs przedmałżeński odbędzie się w parafii św. Maksymiliana. Rozpoczęcie za tydzień w niedzielę Mszą 
św. o godz. 18.00. Nauki przez cały tydzień do soboty o godz. 18.45. 
Wydarzenia w Przystani: 
- wtorek 8.10. - godz. 10.30 warsztaty artystyczne dla seniorów - obowiązują zapisy, liczba miejsc 
ograniczona; godz. 17.00 - 19.00 dyżur wolontariuszy  
Pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem odbędzie się 19 października o godz. 11.00 w Gorzowskim 
Domu Pogrzebowym – brama przy pętli autobusowej. 
33-dniowe rekolekcje oparte na Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do NMP św. Ludwika będą od 
29 października do 8 grudnia. Rekolekcje te prowadzą do oddania się w niewolę Maryi. 
Nabożeństwa w tygodniu: 
- w środę rano do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
- w piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
- w niedzielę po Mszy św. wieczornej procesja fatimska 
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
- dzisiaj i za tydzień w niedzielę od godz. 13.00 do nabożeństwa różańcowego 
- w piątek od godz. 8.30 do nabożeństwa różańcowego. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: temat numeru: Chwyć za Różaniec 
oraz Kto nie wierzy w  diabła, nie wierzy w Ewangelię i Sukces dziecka = nauka + wychowanie. W Gościu 
Niedzielnym: O tym, jak św. siostrę Faustynę widział jej kierownik duchowy ks. Michał Sopoćko; 
O niebiańskim pochodzeniu i ogromnej mocy Różańca; wspomnienie o śp. Janie Kobuszewskim, który 
żartami rozbrajał smutki świata. Zostało jeszcze kilka numerów „Oblackiego Echa”. Jest też tygodnik 
„Oblubieniec”. 
Są również kalendarze diecezjalne po 2 zł i 5 zł. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczone są na schroniska 
dla bezdomnych. Gazety i kalendarze wyłożone są obok krzyża przy wyjściu z kościoła. 
Można nabyć cebulki żonkili jako wsparcie dla gorzowskiego hospicjum w ramach akcji „Pola nadziei”. 
Ofiara za 1 cebulkę min. 1,50 zł. 
Do wieczności odeszła śp. Barbara Purat. Wieczny odpoczynek… 

 


