
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXV Niedziela Zwykła – 22 września 2019 r. 

W środę, tak jak każdego 25. dnia miesiąca, o godz. 18.30 odprawiona zostanie Msza 
św. w intencji Rodziców po stracie Dziecka.  
W piątek zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji zadośćuczynienia za grzechy 
w parafii, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieła budowy Domu Pokuty oraz za 
wszystkich Ofiarodawców. Za tydzień, w ostatnią niedzielę miesiąca, składka 
inwestycyjna na ten cel. 
Przypominamy rodzicom dzieci klas trzecich o konieczności zapisu swego dziecka do 
przygotowania do I Komunii św. Zapisy w kancelarii parafialnej - w czwartek, 26 
września, od godz. 15.30 - klasa III a i w piątek od 15.30 - klasa III b. 
Organizowany jest wyjazd do Rokitna na pielgrzymkę Żywego Różańca i Apostolatu 
Margaretka w sobotę, 05 października. Wyjazd o godz. 8.30. Więcej informacji i zapisy 
w zakrystii.  
Nabożeństwa w tygodniu: 
- w środę rano po Mszy św. do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o godz. 18.00 do św. 
Józefa 
- w piątek rano po Mszy św. litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godz. 18.00 
koronka i litania do Miłosierdzia Bożego oraz ucałowanie relikwii św. Siostry Faustyny. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
- dzisiaj i za tydzień w niedzielę od godz. 13.00 do wieczornej Mszy św. 
- w piątek po Mszy św. o godz. 8.00 do godz. 17.45. 
Można jeszcze nabyć nowy numer „Oblackiego Echa”. Polecamy: wywiad z O. 
Proboszczem i O. Krzysztofem z cyklu „Poznajmy się”, artykuły: Tydzień Wychowania, 
Niedługo rozpocznie się październik, Szósty jubileusz powstania Stowarzyszenia; 
wspomnienia z wakacyjnych wydarzeń i fotogalerię z pożegnania O. Piotra i O. Rafała. 
Dzieci zachęcamy do rozwiązania zadań i złożenia kuponów z hasłem w zakrystii. 
Losowanie nagród już 06 października. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Miłość ze znakiem jakości; Święty 
od zadań trudnych; a z cyklu historie niezwykłe - Krzyż Ameryki. W Gościu Niedzielnym: 
O tym, jak Rosja rozmywa odpowiedzialność Związku Sowieckiego za agresję na Polskę 
we wrześniu 1939 r. oraz za zbrodnię katyńską; Rozmowa z prezydentem Andrzejem 
Dudą; Ranking wartościowych animowanych bajek dla dzieci. 
Są do nabycia kalendarze diecezjalne po 2 zł i 5 zł. Pieniądze z ich sprzedaży 
przeznaczone są na dzieła charytatywne w diecezji, zwłaszcza na schroniska dla 
bezdomnych. 
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. 
Odeszła do wieczności: śp. Emilia Wysocka - Graczyk z ul. Jasnej. Wieczny 
odpoczynek… 

 


