
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXV Niedziela Zwykła – 20 września 2020 r. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj jest składka do puszek przed kościołem na KUL i IFT w Zielonej Górze. 

Modlitwę różaocową przed wieczorną Mszą św. w poniedziałek, 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. 

Stowarzyszenie św. Eugeniusza zaprasza parafianki na zajęcia w ramach „Przystani 
Kobiet”. Jutro o 17.30 spotkanie organizacyjne. W czwartek, pierwsze po wakacyjnej 
przerwie, wspólne wyplatanie różaoców, a w piątek warsztaty decoupage z przenoszeniem 
zdjęd na drewno metodą transferu. Zachęcamy do udziału. Szczegóły dotyczące zajęd są na 
plakatach. 

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. 

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. 

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

Rekolekcje różaocowe będą w Parafii Pierwszych Męczenników w dniach od 28 do 30 
września. Nauki w tych dniach na Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00. 

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. Zostało dużo 
egzemplarzy. Rozwiązanie konkursu dla dzieci z Oblackiego Echa będzie za tydzieo 
w niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00. 

Można nabyd cebulki żonkili jako wsparcie dla gorzowskiego hospicjum św. Kamila 
w ramach akcji „Pola nadziei”. Ofiara za 1 cebulkę minimum 2,00 zł. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Jak 
naprawdę wyglądał Jezus Chrystus? Media społecznościowe jako nowa broo masowego 
rażenia;  O siostrze zakonnej, która przez 14 lat pracowała w slumsach. W  Niedzieli: Czy 
„sakramentalni” mają łatwiej?; Kucharz biedaków; Świat nienawidzi chrześcijan. 

Do wieczności odeszły  śp. Regina Wrzosek, Hanna Tyma i Irena Maculewicz. Wieczny 
odpoczynek… 
 


