
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXVIII Niedziela Zwykła – 13 października 2019 r. 

Dzień Papieski przypada dzisiaj. Obchodzimy go pod hasłem: Wstańcie, chodźmy! Przed 
kościołem zbierane są ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
Dzisiaj jest składka inwestycyjna. Dzieło budowy Domu Pokuty powierzamy ofiarności drogich 
Parafian, a ofiarodawców Bogu i Matce Bożej Fatimskiej. 
Spotkanie komitetu organizacyjnego rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 
dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00. 
Pierwsze spotkanie dla grupy rozpoczynającej drugi rok przygotowań do sakramentu 
bierzmowania dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00. Spotkanie dla grupy rozpoczynającej pierwszy 
rok przygotowania oraz dla kandydatów spoza parafii za tydzień w niedzielę po Mszy św. 
o 12.00. Spotkania odbędą się w salce parafialnej. 
Kurs przedmałżeński w parafii św. Maksymiliana rozpoczyna się dzisiaj Mszą św. o godz. 18.00. 
Nauki przez cały tydzień do soboty o godz. 18.45. 
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. Dzisiaj i jutro w czasie różańca modlitwa do 
Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 
Przypominamy o konkursie różańcowym. Samodzielnie wykonane różańce przynosimy do 30 
października – wtedy podczas nabożeństwa nastąpi rozwiązanie konkursu. 
Dzień Edukacji przypada w poniedziałek. Pamiętajmy w modlitwie o nauczycielach, 
wychowawcach i katechetach. Tego dnia Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza na Mszę św. 
w intencji nauczycieli i pracowników oświaty o godz. 18.00 w kaplicy katedralnej. 
Msza św. z okazji Jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Odzieżowych w czwartek o godz. 9.00.  
W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na działalność misyjną Kościoła. 
Liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Eucharystii i przystępujących do Komunii św. 
będzie za tydzień w niedzielę. 
Pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem w sobotę o godz. 11.00 w Gorzowskim Domu 
Pogrzebowym – brama przy pętli autobusowej. Comiesięczna Eucharystia w intencji rodziców 
doświadczonych stratą dziecka sprawowana jest każdego 25. dnia miesiąca. 
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: 
- dzisiaj po Mszy św. wieczornej procesja fatimska 
- w środę rano do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
- w piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
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. 
Wypominki, czyli modlitwa różańcowa za zmarłych, będą od 2 listopada. Karteczki na wypominki 
są na stoliku pod chórem. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Papież dobroci; bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko; Prymas Tysiąclecia – zakończenie procesu beatyfikacyjnego. W Gościu Niedzielnym: 
Parafia to nie tylko ksiądz; Nie można żyć dla siebie; Kontenery pomocy. Jest też tygodnik 
„Oblubieniec”. Gazety wyłożone są obok krzyża przy wyjściu z kościoła. 
Można jeszcze nabyć cebulki żonkili jako wsparcie dla gorzowskiego hospicjum w ramach akcji 
„Pola nadziei”. Ofiara za 1 cebulkę min. 1,50 zł. 
Dzisiaj na każdej Mszy św. po ogłoszeniach - świadectwo Przyjaciół Misji. 
Do wieczności odszedł śp. Jan Kurczyk . Wieczny odpoczynek… 

 


