
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXIII Niedziela Zwykła – 5 września 2021 r. 

Dzisiaj modlimy się o pokój w Afganistanie, a po Mszach św. będzie zbiórka ofiar do puszek 
na rzecz mieszkaoców Afganistanu. 
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. 
Święto Narodzenia NMP przypada w środę. Jest to święto patronalne Misjonarzy Oblatów 
MN. Serdecznie zapraszamy tego dnia na uroczystą Mszę św. o godz. 18.30. 

Msza św. w intencji  Działkowiczów z podziękowaniem za zebrane plony w środę o godz. 
18.30. Tego dnia będzie też błogosławieostwo ziarna siewnego i nasion. 

Oficjalne powitanie w Parafii Diakona Ernesta Świderskiego OMI będzie w niedzielę za 
tydzieo na Mszy św. o godz. 12.00. Proszę, aby Parafianie przygotowali się do tego wydarzenia. 
Zapraszamy na „Piknik u Oblatów”, który odbędzie za tydzieo w niedzielę o godz. 15.00 na 
placu przy kościele. Dziękujemy za przynoszone fanty na loterię i prosimy o więcej – w zakrystii 
i kancelarii przyjmujemy przedmioty, które chcielibyście ofiarowad na rzecz wspólnej zabawy. 
Za tydzieo, w drugą niedzielę miesiąca, składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. 

Kurs przedmałżeoski w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Mieszka I od niedzieli 19 
września, rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.30. Kolejne spotkania od niedzieli do soboty o godz. 
19.00. 

Świetlica im. Jana Pawła II działająca przy naszej parafii po wakacjach wznawia działalnośd 
według grafiku szkolnego. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, osoby chętne zapraszamy do 
kontaktu z Ojcem Proboszczem lub kierownikiem świetlicy w godzinach pracy świetlicy, tj. od 
poniedziałku do piątku w godz. 14.15 do 18.15. 
Zapraszamy też do udziału w Pikniku Parafialnym w niedzielę za tydzieo, podczas którego 
dzieci ze  świetlicy wraz z rodzicami  będą sprzedawad ciasto domowej roboty. Dochód 
przeznaczony zostanie na atrakcje dla dzieci, typu wyjścia na basen, warsztaty, kino itp. 
Ponadto dzieci zaprezentują swoje prace oraz niespodziankę artystyczną dla uczestników 
Pikniku. 
Można nabyd cebulki żonkili jako wsparcie dla gorzowskiego hospicjum św. Kamila w ramach 
akcji „Pola nadziei”. Jeśli ktoś nie ma ich gdzie posadzid, może zakupid i przekazad na 
obsadzenie terenu wokół naszej świątyni. Ofiara za 1 cebulkę minimum 2,00 zł. 
Autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę będzie w dniach 25 i 26 września (sobota i niedziela). 
Wyjazd w sobotę o godz. 5.00. Koszt 160 zł z przejazdem i noclegiem. Wyżywienie we własnym 
zakresie. Zapisy w zakrystii. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Miasto pełne 
Boga; Na granicy z Białorusią; O zakonnicach w różowych habitach; Depresja – choroba, 
z której na pewno można wyjśd. Jest też Mały Gośd Niedzielny i Gośd Extra poświęcony 
w całości nowym błogosławionym – kardynałowi Wyszyoskiemu i Matce Róży Czackiej. 
W Niedzieli: Na ratunek Afgaoczykom; Czego uczy nas kongres eucharystyczny?; Maryjny 
wrześniowy tydzieo. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin jest dzisiaj. Pod Twoją obronę… 
 


