
 

 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XIX Niedziela Zwykła – 8 sierpnia 2021 r. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za złożone ofiary teraz na tacę 
i przelane na konto parafialne składamy wielkie Bóg zapład. 
Dzisiaj też jest składka do puszek przed kościołem na KUL i IFT w Zielonej Górze. 

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. 

Stowarzyszenie św. Eugeniusza zaprasza młodzież z Gorzowa i okolic na bezpłatne warsztaty 
fotograficzne, które odbędą się w najbliższą środę, czwartek i piątek. Efektem zajęd będzie 
publikacja zdjęd w najnowszym wydaniu biuletynu „Łączą nas ludzie i miejsca”, którego premiera 
przewidziana jest na jesieo. W warsztatach mogą wziąd udział osoby do 35 roku życia. Więcej 
informacji na plakacie. 

Dzieo fatimski w piątek. Tego dnia Msza św. wieczorna z kazaniem. Po niej procesja fatimska. 
Uroczystośd Wniebowzięcia NMP przypada za tydzieo w niedzielę. Na każdej Mszy św. 
poświęcenie kwiatów, ziół i zboża. Przed kościołem będzie można nabyd za dobrowolną ofiarę 
wiązanki kwiatów i ziół przygotowane przez Stowarzyszenie Św. Eugeniusza. Osoby, które 
chciałyby podarowad kwiaty, źdźbła i kłosy, prosimy o ich dostarczenie w czwartek lub piątek do 
godz. 10.00. 

W uroczystośd Wniebowzięcia składka przeznaczona zostanie dla uboższych parafii na pomoc 
w remontach. 

W uroczystośd Wniebowzięcia Msza św. odpustowa w katedrze o godz. 18.00. O godz. 20.30 
Akatyst ku czci Bogarodzicy. Tego samego dnia na placu katedralnym koncert muzyki 
chrześcijaoskiej w wykonaniu zespołu „Nowonarodzeni” o godz. 16.00. 

Organizujemy kolejny spływ kajakowy w sobotę 21 sierpnia. Koszt 30 zł. Szczegóły w gablotach, 
a zapisy w zakrystii. Ilośd miejsc jest ograniczona. 

Msza św. w intencji  Działkowiczów, z podziękowaniem za zebrane plony, będzie 8 września 
o godz. 18.30. Proponuję i proszę, aby Działkowicze przygotowali kosz z owocami, warzywami 
i jarzynami, który przyniosą do ołtarza w czasie procesji z darami. 

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii będzie 25 września (sobota) na Mszy św. 
o godz. 11.00. 

Organizujemy autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 25 i 26 września (sobota 
i niedziela). Jest to w dniach Pielgrzymki Rodzin i Małżeostw na Jasnej Górze. Nocleg 
w Seminarium Częstochowskim koło kościoła św. Barbary. Koszt około 200 zł. Zapisy w zakrystii 
albo w biurze parafialnym. Prosimy o szybką decyzję, aby było wiadomo, czy można rezerwowad 
autokar i noclegi. 

Bóg zapład za przynoszone i ofiarowane kwiaty do  naszego kościoła. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Kaznodzieje 2021 
w 800. rocznicę śmierci św. Dominika, założyciela Braci Kaznodziejów; O. Stanisław Papczyoski – 
Prorok Niepokalanego Poczęcia; Męczennica czystości. W Niedzieli: Sierpniowe drogi Polaków; Nie 
ma jak u… Babci; Charyzmatycy nadzieja czy zagrożenie?; Misja w Pariacoto; Alkohol – 
śmiercionośny „pokarm”; Nowe sanktuaria. Paradyż; O Bogu - najprościej . 

Do wieczności odeszła: śp. Irena Nowicka. Wieczny odpoczynek… 
 


