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Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone na tace i przelanie 
na konto Parafii wielkie Bóg zapład. 
Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły dzisiaj o godz. 18.30 i jutro o godz. 18.00. 

Bierzmowanie w naszej parafii będzie 15 października o godz. 17.00. Spotkanie kandydatów, którzy przed 
wakacjami ukooczyli przygotowanie do przyjęcia sakramentu, dzisiaj po Mszy św. o godz. 19.00. 
Kurs przedmałżeoski w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Mieszka I 59 od dzisiaj. Rozpoczęcie 
Mszą św. o godz. 18.30. Zakooczenie 19 września. 
Modlitwę różaocową przed wieczorną Mszą św. we wtorek, czwartek i sobotę prowadzi Żywy Różaniec. 

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. 

Wspólnota Betesda zaprasza na modlitewne czuwanie w środę po wieczornej Mszy św. w kościele. 
Dzieo Sybiraka w czwartek - rozpoczęcie Mszą św. o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Żwirowej. 

Święto św. Stanisława Kostki Patrona Młodzieży i Patrona Polski przypada w piątek. Tego dnia 
pamiętajmy w modlitwie o młodzieży. 
Siódmą rocznicę powstania Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda obchodzid będziemy w piątek. 
Dziękczynna Msza Święta odprawiona zostanie o godzinie 18.30. Po Mszy przygotowana będzie 
niespodzianka dla Parafian. 

Młodzież zapraszamy na spotkanie Niniwy w piątek o 19.15. 
Chętnych chłopców, którzy chcieliby wstąpid do grona ministrantów zapraszamy na spotkanie w sobotę o 
godz. 12.00, 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. 
Pierwsza Komunia św. w niedzielę za tydzieo na Mszy św. o godz. 10.00. Próby przed Pierwszą Komunią 
Świętą w środę i czwartek o godz. 16.30. Obecnośd wszystkich dzieci obowiązkowa. Pierwsza  spowiedź 
w  piątek; dzieci z kasy IV a o godz. 16.00, dzieci z klasy IV b o godz. 17.00. 
W Klubie Przystao za Wartą wznowione zostały różnego rodzaju warsztaty i zajęcia, m.in. środy 
z  makramą, warsztaty decoupage oraz wyplatanie różaoców. Od 21 września rusza „Przystao Kobiet”, czyli 
cykl spotkao dla pao. Szczegółowe informacje na faceboooku i w siedzibie Stowarzyszenia. 

Za tydzieo składka do puszek przed kościołem na KUL i IFT w Zielonej Górze. 
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. 

W dniach od 2 do 4 października w Parafii NMP Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się 
kurs przedmałżeoski prowadzony przez Stowarzyszenie Spotkao Małżeoskich. Zapisy i wszelkie informacje 
pod numerem telefonu 504 288 531.   
Można jeszcze nabyd nasze czasopismo parafialne Oblackie Echo. A w nim min.: z cyklu Poznajmy się wywiady 
z O. Tomaszem, O. Zbigniewem i O. Sebastianem; pożegnanie kleryka Jędrzeja; Matka Boża Siewna; 
Świetlicowe wakacje; 7. urodziny Stowarzyszenia św. Eugeniusza oraz kolorowanka i łamigłówki z nagrodami – 
Nie tylko dla dzieci. Rozwiązanie konkursu dla dzieci będzie w niedzielę 27 września na Mszy św. o godz. 10.00. 

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 nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Hildegarda z Bingen; Jak 
pomóc chorym na schizofrenię? Niezwykłe Polki na kraocach świata. W  Niedzieli: Komórki, które leczą; 
Kościół wobec LGBT; Człowiek, który nie lękał się szatana. 
 


