
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXVI Niedziela Zwykła – 27 września 2020 r. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 

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

Dzisiaj też jest  zbiórka do puszek przed kościołem na wsparcie uchodźców przebywających na wyspie Lesbos 
w Grecji, poszkodowanych w wyniku niedawnego pożaru obozu i koczowiska. 

Rekolekcje różaocowe będą w Parafii Pierwszych Męczenników od poniedziałku do środy. Nauki będą na 
Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00. 

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

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

Nabożeostwa różaocowe od czwartku – dla dzieci: w poniedziałki, środy i piątki o godz.17.00; dla dorosłych: 
codziennie – dni powszednie o godz. 18.00; w niedzielę i święta o godz. 18.30. 

W piątek wieczorem Msza św. z kazaniem: „O służbie 24 godziny na dobę”. Po niej nabożeostwo wywyższenia 
Krzyża św. W sobotę nabożeostwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi  o godz. 17.45. 

Zapisy kandydatów z klas siódmych, którzy chcą rozpocząd dwuletnie przygotowania do przyjęcia 
bierzmowania w czwartek między godz. 16.00 a 18.00 w biurze parafialnym oraz w niedzielę 4 października po 
każdej Mszy św. w zakrystii. 

Proszę, aby dzieci po Pierwszej Komunii św. od października zaczęły „zbierad” dziewięd pierwszych piątków 
miesiąca. Okazja do spowiedzi, dla tych dzieci i innych osób, będzie w piątek od godz. 17.30. Potem dzieci będą 
na Mszy św. o godz. 18.30 i przyjmą Komunię pierwszopiątkową. 

Od piątku do niedzieli w Parafii NMP Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się kurs 
przedmałżeoski. Zapisy i wszelkie informacje pod numerem telefonu 504 288 531.  

W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00. 

Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie zaprasza w sobotę na odpust ku czci NMP 
Różaocowej i diecezjalną Pielgrzymkę Róż Żywego Różaoca oraz Apostolstwa Margaretek. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 

Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda zaprasza wszystkich chętnych do nowej inicjatywy, do „różao-
cowych spacerów modlitewnych”. Idea jest prosta: poprzez pokorną i cichą modlitwę pragniemy zawierzad 
Matce Bożej nas samych, nasze rodziny, dzieci i miejsca w których żyjemy, mieszkamy, uczymy się, spotykamy. 
Zapraszamy każdego, kto chciałby ofiarowad pół godziny i w ciszy swego serca, spacerując w milczeniu po okre-
ślonych ulicach, zawierzyd Maryi wytyczone miejsca. Na każdy dzieo przewidziano po kilka ulic (od dwóch do 
pięciu, w zależności od długości), tak żeby na przestrzeni tygodnia objąd modlitwą wszystkie ulice i wszystkich 
mieszkaoców naszej parafii. Można zaprosid współmałżonka, kogoś z rodziny, sąsiada lub znajomego, aby 
wspólnie modlid się o łaski nam potrzebne. Zapisów na różaocowe „spacery modlitewne” można dokonad po 
Mszy św. w zakrystii. Tam każdy chętny otrzyma karteczkę z datą i wypisanymi ulicami przypadającymi na dany 
dzieo. 

W niedzielę za tydzieo składka do puszek przed kościołem na wspomożenie apostolskiej i charytatywnej 
posługi Ojca Świętego, tzw. Świętopietrze. 

Poświęcenie różaoców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. będzie w niedzielę 18 
października na Mszy św. o godz. 10.00. Różaoce rodzice kupują sami. 

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 i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Bezwyznaniowcy – trzecia 
„religia” świata; Uchodźca z twarzą Chrystusa; Aniołom nie jest obojętne, co dzieje się z człowiekiem. 
W  Niedzieli: temat numeru – św. O. Pio – Nowe cuda świętego stygmatyka; Błogosławieni, którzy pytają; 
Kuźnia intelektu i ducha. 

Do wieczności odszedł  śp. Zygmunt Maksimowicz . Wieczny odpoczynek… 
 


