
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
VI Niedziela Zwykła – 13 lutego 2022 r. 

Poświęcenie świec dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. dzisiaj na 
Mszy św. o godz. 10.00. 

„Zakochani są wśród nas” pod takim hasłem Stowarzyszenie św.  Eugeniusza  de 
Mazenoda zaprasza Zakochanych do wykonania pamiątkowej walentynkowej 
fotografii w serduszkowej ramce. Dzisiaj po Mszach św. o godz. 10.00 i 12.00 na 
chętnych Zakochanych czeka nasz parafialny fotograf Paweł. Wykonane zdjęcia będzie 
można odbierad za tydzieo. Datki składane przy tej okazji przeznaczone będą na 
działalnośd Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy. 

Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12.00 udzielany będzie sakrament namaszczeniach 
chorych. Sakrament ten mogą przyjąd osoby, które są w stanie łaski uświęcającej i mogą 
przyjąd Komunię św. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone 
na tacę i przelane na konto Parafii wielkie i serdeczne Bóg zapład. 

Dzisiaj jest też zbiórka do puszek przed kościołem na potrzeby hospicjum. 

Modlitwę różaocową w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę przed wieczorną Mszą 
św. prowadzi Żywy Różaniec. 

196. rocznica zatwierdzenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów przez Stolicę 
Apostolską przypada w czwartek. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.30. 

Teologia w mieście, to otwarte spotkanie w najbliższą sobotę o godz. 9.30 w Instytucie 
Biskupa Wilhelma Pluty przy ul. 30 Stycznia w Gorzowie. W programie dwa wykłady: 
Jezus historii a Chrystus wiary oraz Dojrzewanie duchowości poprzez stawianie 
i szanowanie granic. 

Kurs Hebrajskiego Biblijnego prowadzony przez o. Tomasza rozpocznie się 28 lutego 
w Przystani za Wartą o godz. 19.30. Będzie to kilka spotkao celem poznania podstaw 
języka hebrajskiego i zdobycia narzędzi do pogłębionej lektury Starego Testamentu. Kurs 
przybliży świat biblijnych ciekawostek. Udział jest bezpłatny. 

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie św. Eugeniusza będzie pomagało w rozliczaniu 
zeznao PIT. Przyjmowanie PIT-ów do rozliczenia w środę od godz. 16.00 do 18.00 oraz 
w sobotę od godz. 10.00 do 12.00. Zapraszamy i prosimy o oddawanie 1% na 
Stowarzyszenie. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Kto będzie zbawiony? Fałszywe 
oskarżenia wobec Benedykta XVI; Wizja piekła św. Faustyny; Kościół jest tam, gdzie jego 
członkowie. W Gościu Niedzielnym: Kiedy miłośd nie rdzewieje; Bóg nie rzuca słów na 
wiatr; Jakie dolegliwości i w jaki sposób leczy fizjoterapeuta? oraz dodatek - kolejna płyta 
z kolekcji „Biblia audio”. 

Do wieczności odszedł: śp. Jan Skonieczny. Wieczny odpoczynek… 
 


