
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
   VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22 maja 2022 r. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone 
w kościele oraz przelane na konto Parafii wielkie Bóg zapład. 
Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Śląskiej zaprasza mieszkaoców Zawarcia na rekreacyjny 
festyn artystyczny dzisiaj od godz. 16.00 do godz. 19.00. Więcej informacji na plakatach. 

Nabożeostwa majowe w niedziele o godz. 18.30, w tygodniu o godz. 18.00. 
36 rocznica konsekracji naszego kościoła przypada w środę 25 maja. Szczególnie zapraszamy 
na Mszę św. o godz. 18.30. 

Dzieo Matki przypada w czwartek. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie i podziękujmy im za 
miłośd do nas. 

Nowenna do Ducha Świętego od piątku. Niedziela Zesłania Ducha Świętego przypada 5 
czerwca. 
Uroczystośd Wniebowstąpienia Paoskiego przypada w niedzielę za tydzieo. 

Próba przed Pierwszą Komunią Św. we wtorek o godz. 16.30. Klasa 3 b przychodzi o godz. 
16.00. Następne próby zostaną ogłoszone we wtorek. 
Pierwsza spowiedź w piątek: klasa 3 a o godz. 15.00, 3 b  godz. 16.00 i 3 c o godz. 17.00. 

Nieszpory w intencji miasta Gorzowa Wielkopolskiego w katedrze gorzowskiej w sobotę 
o godz. 19.00. 

Uroczystośd Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii będzie w niedzielę za tydzieo na Mszy 
św. o godz. 10.00. Prosimy, aby niezainteresowani bezpośrednio tą uroczystością, korzystali 
z innych Mszy św. 

Msza św. prymicyjna O. Ernesta Świderskiego OMI, który wczoraj został wyświęcony na 
kapłana, będzie za tydzieo w niedzielę o godz. 12.00. Tego też dnia na wszystkich Mszach św., 
oprócz Mszy św. pierwszokomunijnej, neoprezbiter O. Ernest będzie udzielał prymicyjnego 
błogosławieostwa i rozdawał obrazki prymicyjne. Po Mszy św. prymicyjnej o godz. 12.00 
spotkamy się przed kościołem przy cieście, kawie i herbacie. Będzie możliwośd osobistego 
złożenia życzeo O. Ernestowi. Prosimy wspólnoty parafialne i osoby indywidualne o upieczenie 
ciasta. Z góry dziękujemy. Gotowośd ofiarowania swoich wypieków prosimy wcześniej zgłosid 
u duszpasterzy, aby było wiadomo, że możemy się czegoś spodziewad. 
Rocznica Pierwszej Komunii św. będzie w niedzielę 5 czerwca na Mszy św. o godz. 10.00. 

Jubileusz 25-lecia pielgrzymki św. Jana Pawła II do Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
przypada na początku czerwca. Dokładny i bogaty program obchodów od 2 do 5 czerwca jest 
na broszurach położonych na stoliku i na plakatach. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Dlaczego Bóg pozwala, by 
ludzie cierpieli?;  Aniołowie grają na organach; Uboga z certyfikatem. W Niedzieli: Kim była 
założycielka Żywego Różaoca?; Jak zrozumied papieża?; Słodkości na Dzieo Matki. 
 


