
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – 29 grudnia 2019 r. 

Dzisiaj przypada Niedziela Świętej Rodziny. Na każdej Mszy św. jest odnowienie 
ślubowania sakramentu małżeostwa. 
Opłatek parafialny jest dzisiaj. Początek o godz. 15.00 w kościele. Potem spotkanie przy 
stole w Szkole nr 12. Podczas spotkania w kościele rozdanie nagród z rorat. 
Modlitwę różaocową w poniedziałek, a także w czwartek, piątek i sobotę, ze względu na kolędę, 
prowadzi Żywy Różaniec. W piątek i sobotę różaniec będzie w kaplicy św. Eugeniusza. W sobotę 
rozpocznie się o godz. 17.30. 

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 od religii, a kandydaci do bierzmowania 
„Dzienniczki”. Kancelaria parafialna w czasie kolędy czynna będzie tylko w sobotę od godz. 10.00 
do 12.00. 
Uroczystośd Świętej Bożej Rodzicielki i Nowy Rok przypadają w środę. Jest to uroczystośd 
nakazana z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św. Porządek Mszy św.: we wtorek Msza 
św. z wigilii tej uroczystości o godz. 17.00 i w środę według porządku niedzielnego. 

Msza św. w intencji wszystkich zmarłych w kooczącym się roku we wtorek o godz. 17.00. 
Było 77 pogrzebów. 

Dzieo 1 stycznia jest Światowym Dniem Modlitwy o Pokój. 
W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

Nabożeostwa w tygodniu. W czwartek rano litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa, 
o godz. 18.00 różaniec. W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godz. 
18.00 różaniec w kaplicy św. Eugeniusza, o godz. 18.30 Msza św. z kazaniem w „Szkole 
Maryi” – „Zazdrośd”, po Mszy św. wyjątkowo nie będzie nabożeostwa wywyższenia Krzyża 
Świętego. W sobotę o godz. 17.30 różaniec w kaplicy św. Eugeniusza, o godz. 18.30 Msza 
św. z kazaniem w „Szkole Maryi” – „Szczera miłośd”. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu: dzisiaj i w niedzielę za tydzieo od godz. 13.00 do 
Mszy św. wieczornej, w piątek od godz. 8.30 do Mszy św. wieczornej, w sobotę od godz. 
8.30 do Mszy św. wieczornej. 

Orszak Trzech Króli 6 stycznia o godz. 13.00 wyruszy sprzed Filharmonii Gorzowskiej 
ulicami miasta na Plac Grunwaldzki. Już dzisiaj zapraszamy do udziału. 

Gorzowskie Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza na Mszę św. pod przewodnictwem ks. 
bpa Tadeusza Lityoskiego w intencji Pracowników Gorzowskiej Oświaty oraz spotkanie 
opłatkowe we wtorek 07 stycznia o godz. 18.00 w parafii  Pierwszych Męczenników Polski. 
Organizujemy Nartorekolekcje od 26 do 31 stycznia 2020 r. w Bodzanowie. Orientacyjny 
koszt 600 zł. Ilośd miejsc ograniczona: 25. Zapisy w zakrystii. Proszę przynieśd zaliczkę 
w wysokości 100 zł. 

Katechezy przedmałżeoskie w naszej Parafii będą 8, 15 i 16 lutego 2020 r. 
Do wieczności odeszli: śp. Genowefa Siwak. Wieczny odpoczynek… 

 


