
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXIV Niedziela Zwykła – 12 września 2021 r. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone 
teraz na tace i przelanie na konto Parafii wielkie Bóg zapład. 

Zapraszamy na „Piknik u Oblatów” dzisiaj o godz. 15.00 na placu przy kościele. 
W programie m.in. występy, taoce, grill, wata cukrowa i parafialna loteria. Będą atrakcje 
i będzie wesoło. 

Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły dzisiaj o godz. 18.30 i jutro o godz. 
18.00. 

Kurs przedmałżeoski w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Mieszka I 59 od 
dzisiaj. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.30. Zakooczenie 25 września. 

Dzieo fatimski w poniedziałek. Tego dnia Msza św. wieczorem z kazaniem. Po tej Mszy 
św. procesja fatimska. 

Modlitwę różaocową przed wieczorną Mszą św. we wtorek, czwartek i sobotę prowadzi 
Żywy Różaniec. 
Rodzice dzieci klas trzecich mogą zapisad swoje dzieci do przygotowania do Pierwszej 
Komunii św. Zapisy w biurze parafialnym: w środę klasa III a, w czwartek klasa III b, 
w piątek klasa III c. Każdego dnia o godz. 19.20. 

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii będzie 25 września (sobota) na 
Mszy św. o godz. 11.00. Próby przed tą uroczystością będą po niedzieli 19 września. 

Święto św. Stanisława Kostki Patrona Młodzieży i Patrona Polski przypada w sobotę. 
Tego dnia pamiętajmy w modlitwie o młodzieży. 

Będzie Pielgrzymka Mężczyzn do Międzyrzecza 25 września organizowana przez 
Stowarzyszenie Brata Krystyna. Więcej informacji na plakatach. 

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, w tym przejazd i nocleg. 
Wyżywienie we własnym zakresie. Nie ma już wolnych miejsc.  
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. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: polecamy specjalny 
numer z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyoskiego i Matki Róży Czackiej oraz artykuł 
o klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu.  W  Niedzieli: 
Ludzie Boga – kard. Stefan Wyszyoski i Matka Elżbieta Róża Czacka – bezpłatny dodatek 
na beatyfikację; Jak się trafia na ołtarze?; Geniusz w habicie mnicha; Wolnośd 
naznaczona krzyżami; Lęk przed szkołą; Ile waży uczniowski tornister? 
 


