
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XVIII Niedziela Zwykła – 1 sierpnia 2021 r. 

Dzisiaj rozpoczyna się miesiąc sierpieo, miesiąc trzeźwości. 

Dzisiaj, 1 sierpnia, przypada 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Pamiętajmy w modlitwie o obroocach Ojczyzny. 

Orkiestra dęta Siedlice zaprasza na koncert, który odbędzie się dzisiaj o godz. 14.00 
w parku przy ul. Wawrzyniaka. Orkiestra zagra znane przeboje muzyki rozrywkowej 
i filmowej oraz wykona melodie znane z bajek. Orkiestra ta działa przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej Gorzów - Siedlice. Strażacy prowadzą nieodpłatne zajęcia nauki gry na 
instrumentach dętych, a do kooca roku będą także bezpłatne warsztaty perkusyjne. 

W poniedziałek można uzyskad odpust zupełny Porcjunkuli. Warunki odpustu: 
spowiedź, Komunia św., nawiedzenie kościoła i odmówienie modlitwy według intencji 
Ojca Świętego. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 

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

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

W czwartek rano litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa, wieczorem różaniec 
w intencji powołao. W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
wieczorem koronka i litania do Miłosierdzia Bożego. Także w piątek wieczorem Msza 
św. z kazaniem w szkole Maryi: „Maryja Matka apostołów i uczniów”. 

Za tydzieo, w drugą niedzielę miesiąca, składka inwestycyjna przeznaczona będzie na 
dzieło budowy Domu Pokuty.  
Także za tydzieo w niedzielę składka do puszek przed kościołem na KUL i IFT w Zielonej 
Górze. 

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

Chcemy zorganizowad 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. Koszt około 200 zł. Zapisy w zakrystii. Prosimy o szybką decyzję, aby było 
wiadomo, czy można rezerwowad autokar. 

Bóg zapład za przynoszone i ofiarowane kwiaty do naszego kościoła. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Czego uczy 
święty Proboszcz z Ars; Owoce ŚDM w Krakowie; a w wakacyjnym cyklu Książę i żebrak – 
o św. Stanisławie Kostce. W Niedzieli: Powstanie zwykłych ludzi; św. Jan Chryzostom – 
kaznodzieja Wschodu; Życie w niedoczasie; W pustelniczej kniei; Kiedy Pan Bóg wzywa;  
Święty polityk. 

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

 


