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Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj jest składka do puszek przed kościołem na wspomożenie apostolskiej i charytatywnej posługi 
Ojca Świętego, tzw. Świętopietrze. 

Stowarzyszenie św. Eugeniusza zaprasza wszystkie panie w poniedziałek o godz. 17.30, na kolejne  
spotkanie w ramach „Przystani Kobiet”, tym razem w plenerze – ognisko w lesie. Są również wolne 
miejsca w piątek na warsztaty decoupage  - Torby.  Zachęcamy do udziału. Szczegóły dotyczące zajęd 
są na plakatach, na facebooku i w siedzibie Stowarzyszenia. Obowiązują zapisy. 
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. Od dzisiaj 
różaniec połączony będzie z nowenną do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 

W czwartek w naszym województwie rozpoczyna się Tydzieo Seniora. Z tej okazji zapraszamy osoby 
starsze na Mszę świętą w ich intencji,  która odprawiona zostanie w piątek 11 października o godzinie 
8.00.  
Spotkanie dla wszystkich kandydatów do bierzmowania za tydzieo w niedzielę o godz. 11.00. 

Dzieo Papieski przypada w przyszłą niedzielę. Tego dnia przed kościołem będą zbierane ofiary na 
Dzieło Nowego Tysiąclecia, a ojciec Zbigniew z ministrantami upieką pyszne kremówki i będą je 
rozprowadzad za dobrowolną ofiarę po każdej Mszy św.  
Stowarzyszenie św. Eugeniusza zaprasza w przyszłą niedzielę na kiermasz różnorodności i „dziesiątki 
różaoca”. Wszystkie rzeczy  zostały wykonane przez uczestników warsztatów rękodzieła. Dochód 
przeznaczony zostanie na bieżącą działalnośd Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda zaprasza wszystkich chętnych do nowej inicjatywy, do 
„różaocowych spacerów modlitewnych”. Do cichej modlitwy indywidualnej na ulicach naszej Parafii. 
Na każdy dzieo przewidziano po kilka ulic (od dwóch do pięciu, w zależności od ich długości), tak żeby 
na przestrzeni tygodnia objąd modlitwą wszystkie ulice i wszystkich mieszkaoców naszej Parafii. Zapisy 
na różaocowe „spacery modlitewne” po Mszy św. w zakrystii. Każdy chętny otrzyma karteczkę z datą 
i  wypisanymi ulicami przypadającymi na dany dzieo. 
Pochówek Dzieci zmarłych przed narodzeniem będzie 17 października o godz. 11.00 w Gorzowskim 
Domu Pogrzebowym – brama przy pętli autobusowej. 
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. 
Bp Tadeusz Lityoski zaprasza diecezjan do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną”. Inicjatywa 
zakłada sfinansowanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej budowy masztu z flagą narodową w każdej 
gminie, której mieszkaocy dołączą się do projektu -  wystarczy zebrad odpowiednią liczbę głosów 
online. Celem akcji jest zjednoczenie Polaków pod flagą paostwową. Zachęcamy do poparcia naszej 
gminy. Głosy można oddawad pod adresem www.gov.pl/bialoczerwona do 11 listopada br. 

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: Święty Franciszek; Boży 
geniusz o 15 – letnim Słudze Bożym Carlu Acutisie; Paciorki z miłością oraz bezpłatny dodatek: Do 
sanatorium po zdrowie. W  Niedzieli: W zgodzie ze stworzeniem; Różaniec po męsku; Kościół 
o  zwierzętach. Jest też Mały Gośd Niedzielny i są Misyjne Drogi. 
Dzisiaj w naszej Parafii jest dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin. „Pod Twoją obronę …”. 
 

http://www.gov.pl/bialoczerwona

