
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXIII Niedziela Zwykła – 6 września 2020 r. 

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. 

W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wieczorem nabożeostwo  do św. 
Józefa. W  piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, wieczorem koronka 
i litania do Miłosierdzia Bożego. 

Za tydzieo, w drugą niedzielę miesiąca, będzie składka inwestycyjna na budowę Domu 
Pokuty. 

Święto Narodzenia NMP przypada we wtorek. 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 we wtorek o godz. 
18.30. Tego dnia będzie też błogosławieostwo ziarna siewnego i nasion. 

Próby przed Pierwszą Komunią Świętą w środę i czwartek o godz. 16.30. Obecnośd 
obowiązkowa. Próbna spowiedź dziewczynek z klasy IV B w środę o godz. 16.00, chłopców 
z klasy IV B w środę po próbie. 

Chętnych chłopców, którzy chcieliby wstąpid do grona ministrantów zapraszamy na spotkanie 
w każdą sobotę o godz. 11.00, a dziewczynki, które chciałyby śpiewad w scholi zapraszamy na 
spotkanie również w sobotę o  godz. 10.00. Więcej informacji można uzyskad u O. Zbigniewa 
po każdej Mszy św. 

Dzieo fatimski przypada w niedzielę za tydzieo. Po Mszy św. wieczornej procesja fatimska. 

Kurs przedmałżeoski w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Mieszka I 59 od niedzieli 
13 września, rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.30, do 19 września. 

Katechezy dla osób, które ukooczyły 21 rok życia przygotowujące do sakramentu 
bierzmowania będą w Parafii św. Wojciecha na ul. Gwiaździstej. Początek 25 września  na 
Mszy św. o godz. 18.30. Zakooczenie 7 listopada. 

Bierzmowanie w naszej parafii będzie 15 października o godz. 17.00. Spotkanie kandydatów, 
którzy przed wakacjami ukooczyli przygotowanie do przyjęcia sakramentu, w niedzielę za 
tydzieo, tj. 13 września po Mszy św. o godz. 19.00. 

Można nabyd nasze czasopismo parafialne Oblackie Echo. A w nim min.: z cyklu Poznajmy się 
wywiady z Ojcem Zbigniewem, Ojcem Tomaszem i Ojcem Sebastianem; pożegnanie kleryka 
Jędrzeja; Matka Boża Siewna; Świetlicowe wakacje; 7. urodziny Stowarzyszenia św. Eugeniusza 
oraz kolorowanka i łamigłówki z nagrodami – Nie tylko dla dzieci. 

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. 
Z powodu małej ilości chętnych nie będzie autokarowej pielgrzymki do Częstochowy. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Ile lat ma 
Maryja?; Między szkoła a parafią; Okręt na rzece krwi. W  Niedzieli: Dyplomata z misją; Krewni 
Matki Bożej; Parafia ma byd drugim domem; Żywa Kaplica w prezencie dla Franciszka. 

Do wieczności odeszli  śp. Andrzej Adamczak, Julia Młynarczykowska i Stefania Kostkiewicz. 
Wieczny odpoczynek… 

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



 


