
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
V Niedziela Zwykła – 7 lutego 2021 r. 

Dzisiaj jest spotkanie wszystkich rodziców oraz dzieci przygotowujących się do 
I Komunii Świętej po Mszy św. o godz. 10.00. Obecnośd obowiązkowa. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Dzisiaj o godz. 18.30 rozpoczynamy Nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 
W tygodniu będzie ona o godz. 18.00. 

Spotkanie modlitewne Stowarzyszenia we wtorek w kościele po Mszy św. wieczornej. 

Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda  zaprasza na  33 dniowe Rekolekcje: 
„Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”, które rozpoczną się w najbliższy piątek Mszą 
św. o godz. 18.30, a zakooczą się 25 marca uroczystym Aktem zawierzenia się Jezusowi 
przez ręce Maryi. 

NMP z Lourdes i Światowy Dzieo Chorego przypada w czwartek. Z tej racji  Msza św. dla 
chorych z sakramentem namaszczeniach chorych będzie w niedzielę za tydzieo o godz. 
12.00. Prosimy bliskich i sąsiadów, aby pomogli chorym dotrzed tego dnia do kościoła. 
Sakrament namaszczenia chorych mogą przyjąd osoby, które są w stanie łaski 
uświęcającej i mogą przyjąd Komunię św. 

W niedzielę za tydzieo o godz. 12.00 Msza św. w intencji mieszkaoców ulic: Jaworowej, 
Klonowej, Kwiatowej, Lipowej. 

Za tydzieo, w drugą niedzielę miesiąca, będzie składka inwestycyjna na budowę Domu 
Pokuty. 

Zbiórka do puszek przed kościołem na potrzeby hospicjum będzie w niedzielę za 
tydzieo. 

Sprawozdanie roczne i pokolędowe będzie za tydzieo w niedzielę, w ramach kazania. 

Katechezy przedmałżeoskie w naszej Parafii będą w ostatnim tygodniu lutego. 
Rozpoczęcie w niedzielę 21 lutego na Mszy św. o godz. 19.00. Nauki w tygodniu o godz. 
19.15 w kościele. Zakooczenie w piątek 26 lutego o godz. 19.15. 

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie św. Eugeniusza będzie pomagało w rozliczaniu 
zeznao PIT. Więcej informacji za tydzieo. 

Chcemy założyd w Parafii Różę Męską Żywego Różaoca. Brakuje jeszcze kilku mężczyzn. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: polecamy artykuł Józef na Brackiej 
o naszej parafii oraz O bliskości w czasach izolacji; Jakie warunki stawia Kościół 
kandydatom do bierzmowania. W Gościu Niedzielnym: Co mówi do nas Apokalipsa św. 
Jana? Strażnicy zaginionej Arki; Słuchajmy naszych dzieci; Karuzela od aniołów. 

Za tydzieo będzie do nabycia wielkopostny numer „Oblackiego Echa”. 
Do wieczności odeszli: śp. O. Józef Majewski OMI (był w Gorzowie Wlkp. w latach 1963 – 
1969 jako wikariusz i w latach 1972 – 1974 jako proboszcz), śp. Józef Żukowski i śp. 
Olgierd Popiel. Wieczny odpoczynek… 

Dzisiaj jest w naszej Parafii dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin. Pod 
Twoją obronę … 

 


