
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXV Niedziela Zwykła – 19 września 2021 r. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację pikniku, który miał miejsce 
w ubiegłą niedzielę. Dziękujemy za przynoszone fanty, dziękujemy młodzieży i dorosłym za 
koordynowanie poszczególnych atrakcji, dziękujemy dzieciom i paniom ze świetlicy za piękne 
występy, a wszystkim parafianom dziękujemy za liczny udział i wspólną zabawę. Szczególnie 
dziękujemy O. Tomaszowi za zorganizowanie tego pikniku. Bóg zapład. W czasie pikniku 
zebraliśmy 803 zł i przekazaliśmy tę kwotę jako ofiarę na dzieła prowadzone przez 
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

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

Spotkanie Lektorów słowa Bożego w czwartek po wieczornej Mszy św. 

W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. 

W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, wieczorem koronka i litania do 
Miłosierdzia Bożego. Także w piątek Msza św. wieczorem z kazaniem w Szkole Maryi: 
„Maryja Nauczycielka”. Po niej nabożeostwo wywyższenia Krzyża. W sobotę nabożeostwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17.45. 

Kapłaoskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00. 
Pielgrzymka Mężczyzn do Międzyrzecza jest w najbliższą sobotę 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. Można wpłacad pieniądze. Nie ma już wolnych miejsc. 

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii będzie w najbliższą sobotę na Mszy św. 
o godz. 11.00. Próba w środę o godz. 17.00. Spowiedź św. w piątek o godz. 17.30. 

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

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

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, którzy w tym roku kooczą przygotowania, 
odbędzie się w niedzielę 26 września, po Mszy o godz. 12.00. Za tydzieo natomiast ogłosimy 
spotkanie dla uczniów klas ósmych, którzy rozpoczną dwuletni cykl przygotowao. 

Można nabyd cebulki żonkili jako wsparcie dla gorzowskiego hospicjum św. Kamila w ramach 
akcji „Pola nadziei”. Ofiara za 1 cebulkę minimum 2 zł. 

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Prymas Tysiąclecia 
i Matka Niewidomych; Objawienia w La Salette; Jak zostad dziewicą konsekrowaną?; W realu 
w Jeruzalu. W  Niedzieli: Sąd nad ojcem Pio; Zwiastowanie czy Niepokalane Poczęcie?; 
Błogosławieni orędownicy narodu; Na piechotę do Rzymu; Jak sobie poradzid z chorobą 
Alzheimera? Pokonad lęk przed szkołą . 

Do wieczności odeszła  śp. Gabriela Stelmaszczyk. Wieczny odpoczynek… 
 


