
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XI Niedziela Zwykła – 14 czerwca 2020 r. 

Dzisiaj jest zbiórka do puszek przed kościołem na KUL i IFT w Zielonej Górze. 

Oktawa Bożego Ciała trwa do czwartku. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00, a w tygodniu po 
Mszy św. wieczornej, procesja z Najświętszym Sakramentem. 

Nabożeostwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w tygodniu o godz. 18.00, w niedzielę 
o godz. 18.30. 
Inne nabożeostwa w tygodniu. W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w czwartek od godz. 9.00. Będą to ostatnie 
odwiedziny przed wakacjami. 

W piątek uroczystośd Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze św. z kazaniami będą o godz. 8.00 
i 18.30. Na wieczornej Mszy św. zostanie poświęcona nowa figura Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Po tej Mszy św. będzie też procesja eucharystyczna. Bóg zapład za wszystkie ofiary 
złożone na tę figurę i ramę obrazu Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 
W piątek z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwośd od pokarmów mięsnych. 

Ustanowienie nowych 32 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. naszej diecezji w sobotę 
w Rokitnie. Dwóch z nich to nasi parafianie: Robert Salamon i Mariusz Lemieszewski. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Kurs przedmałżeoski w parafii Najświętszego Zbawiciela (ul. Niemcewicza 35) rozpoczyna się za 
tydzieo w niedzielę 21 czerwca za Mszą św. o godz. 18.00. W tygodniu nauki o godz. 19.30. 
Zakooczenie kursu 27 czerwca. 
W niedzielę 28 czerwca na Mszy św. o godz. 12.00 będzie pożegnanie O. Krzysztofa i O. Dawida. 
Proszę wspólnoty parafialne i chętnych o upieczenie ciasta. Po Mszy św. przed kościołem 
zrobimy mały piknik. Nasz klasztor opuszczą także misjonarze O. Tomasz i O. Cezary. 

Bóg zapład za wszystkie kwiaty ofiarowane do  naszego kościoła. I z góry dziękuję za te 
przyniesione za tydzieo. 

W Stowarzyszeniu zakooczyła się akcja rozliczania zeznao PIT. Z pomocy wolontariuszy 
skorzystało ponad 180 podatników. Serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie i hojnośd. 
Bardzo prosimy o odebranie rozliczonych zeznao we wtorek w godzinach 16.00 -18.00. To 
bardzo ważne, gdyż tego typu dokumenty należy przechowywad w domu przez minimum 5 lat.  

Szkoła Muzyczna przy ul. Chrobrego ogłasza nabór do nauki gry na instrumentach - skrzypce, 
fortepian, gitara, perkusja, trąbka itd. Jest to szkoła popołudniowa, nauka jest darmowa. Chętni 
mogą zgłosid się jutro (poniedziałek) do sekretariatu szkoły. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 
w tym tygodniu. Więcej informacji na plakacie przy wyjściu z kościoła. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Tajemnica 
Eucharystii; Powołanie zakonne, czyli jak projektantka mody została siostrą benedyktynką; 
Karol de Foucauld wkrótce świętym; Twarzą w twarz z Jezusem - świadectwo aktora grającego 
Jezusa;  W  Niedzieli: temat numeru: Nowe zagrożenia - Bezpieczny senior, czyli jak się nie dad 
oszukad; Chroomy nasze komputery i telefony; Przyklejeni do smartfonów; Najważniejsze 
Serce świata; Przygotowanie do sakramentu małżeostwa po nowemu. Są też Misyjne Drogi. 
Do wieczności odszedł: śp. O. Leon Witek OMI (1968-71 wikariusz, 1989-92 przełożony 
w Gorzowie Wlkp.) oraz śp. Alfons Kędzierski. Wieczny odpoczynek… 

 


