
  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXIII Niedziela Zwykła – 8 września 2019 r. 

Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły dzisiaj o godz. 18.30, w tygodniu o godz. 
18.00. 
Spotkanie katechetów we wtorek po Mszy św. wieczornej. 
Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego dla Zespołu Szkół 
Odzieżowych zostanie odprawiona w poniedziałek o godz. 8.00, a dla Zespołu Szkół nr 12 
w czwartek o  godz. 8.00. Te Msze św. będą w kościele. 
Nabożeństwa w tygodniu: 
- w środę rano po Mszy św. do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
- w piątek rano po Mszy św. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
- dzisiaj i za tydzień w niedzielę od godz. 13.00 do godz. 18.15 
- w piątek po Mszy św. od godz. 8.00 do godz. 17.45 
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego przypada w sobotę. Po Mszy św. o godz. 8.00 
będzie Litania do Krzyża Świętego, a o godz. 18.00 Droga Krzyżowa. Tego dnia nie będzie 
nabożeństwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 
Za tydzień w niedzielę składka do puszek przed kościołem na KUL i Instytut Filozoficzno – 
Teologiczny w Zielonej Górze. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: temat numeru – Religia w szkole; 
Polska to Ojczyzna bohaterów; Dzień zapobiegania Samobójstwom. W Gościu 
Niedzielnym: Czy katolik może uczestniczyć w  wojnie? Jaka jest prawda o płonących 
lasach Amazonii i dlaczego te pożary powinny nas obchodzić? Jak uchronić dziecko przed 
zagrożeniami, które może  spotkać w Internecie? 
W przyszłą niedzielę ukaże się pierwszy po wakacjach numer „Oblackiego Echa”. 
Są do nabycia kalendarze diecezjalne po 2 zł i 5 zł. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczone 
zostaną na dzieła charytatywne w diecezji, zwłaszcza na schroniska dla bezdomnych. 
Przed kościołem można nabyć cebulki żonkili jako wsparcie dla gorzowskiego hospicjum 
w ramach akcji „Pola nadziei”. Jeśli ktoś nie ma ich gdzie posadzić, może zakupić 
i  przekazać na obsadzenie terenu wokół naszej świątyni. Ofiara za 1 cebulkę min. 1,50 zł. 
Dzisiaj jest składka inwestycyjna. Na tacę można też składać ofiary w kopertach. 
W związku z trwającą budową Domu Pokuty uruchomiliśmy zbiórkę funduszy za 
pośrednictwem strony internetowej zrzutka.pl. Dostępny jest tam opis inicjatywy oraz 
plany budynku. Link do zrzutki udostępniony jest na portalu Facebook oraz na naszej 
stronie internetowej.  Zachęcamy do aktywnego włączenia się w zbiórkę i udostępniania 
informacji znajomym. 
Policja ostrzega osoby starsze przed oszustami na wnuczka, policjanta, funkcjonariusza 
CBŚ, członka rodziny, prokuratora, listonosza, pracownika ZUS-u, hydraulika, nawet na 
fałszywe pieniądze. Prosi starsze osoby o ostrożność, aby obcych nie wpuszczać do domu 
i  nie dawać pieniędzy nieznajomym. 
Film „Tajemnica Ojca Pio” będzie w Kinie Helios 21 września o godz. 16.00. Informacje 
o zapisach na plakacie w gablocie. 
Odeszły do wieczności: Wioletta Drela i Marianna Remiszewska z ul. Śląskiej. Wieczny 
odpoczynek… 
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