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Dzisiaj jest Dzieo Papieski. Przed kościołem są zbierane ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
Po Mszach św. można nabyd kremówki papieskie. Zysk przeznaczony zostanie na potrzeby 
ministranckie. 

Poświęcenie różaoców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. dzisiaj na Mszy 
św. o godz. 10.00. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone teraz 
na tace i przelane na konto Parafii wielkie Bóg zapład. Dzieło budowy Domu Pokuty 
powierzamy ofiarności drogich Parafian, a ofiarodawców Bogu i Matce Bożej Fatimskiej. 

Nabożeostwa różaocowe – dla dzieci: w poniedziałki, środy i piątki o godz.17.00; dla 
dorosłych: codziennie – w dni powszednie o godz. 18.00; w niedzielę i święta o godz. 18.30. 
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na wyjście do kina na film pt. „Fatima”. Zapisy w zakrystii. 
Prosimy, aby zgłosiły się również osoby, które nie wpłaciły jeszcze pieniędzy za bilety. 
Spotkamy się w Galerii Askana przy wejściu do kina „Helios” we wtorek o godz. 19.15. 
Dzieo fatimski przypada w środę. Wieczorem Msza św. z kazaniem, a po niej procesja fatimska. 

Dzieo Edukacji przypada w czwartek. Pamiętajmy w modlitwie o nauczycielach, 
wychowawcach i katechetach. Tego dnia Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza na Mszę św. 
w intencji Nauczycieli i Pracowników Oświaty o godz. 18.00 w Katedrze. 

Próba Oblackich Nutek w sobotę o godz. 10.00. Zapraszamy dzieci, które śpiewały i które chcą 
śpiewad w tej scholii dziecięcej na Mszach św. niedzielnych o godz. 10.00. 
Pochówek Dzieci zmarłych przed narodzeniem w sobotę o godz. 11.00 w Gorzowskim Domu 
Pogrzebowym – brama przy pętli autobusowej. Comiesięczna Eucharystia w intencji rodziców 
doświadczonych stratą Dziecka sprawowana jest każdego 25 dnia miesiąca. 
Parafia św. Wojciecha zaprasza na Akatyst ku czci Matki Bożej w sobotę o godz. 20.00. 
Przedtem o godz.18.00 różaniec i o godz. 18.30 Msza św. 

Kurs przedmałżeoski w parafii św. Maksymiliana rozpocznie się w niedzielę za tydzieo Mszą 
św. o godz. 18.00. Nauki w tygodniu będą o godz. 19.00 do 23 października. 

Rekolekcje 33-dniowe będą od 28 października do 8 grudnia br. Więcej informacji i szczegółów 
oraz numer telefonu, aby zgłosid swoją chęd uczestnictwa, na plakacie. Zapraszamy do udziału. 
Można nabyd jeszcze cebulki żonkili jako wsparcie dla gorzowskiego hospicjum św. Kamila 
w ramach akcji „Pola nadziei”. 

Kartki na wypominki są  już na stoliku przy wyjściu z kościoła. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Kim są dziewice 
konsekrowane? Dzieo Dziecka Utraconego; Siostra Joanna od Baranka Paschalnego; Polka 
w Watykanie; Marek Grechuta – mistrz poezji śpiewanej. W  Niedzieli: Kościół oczami 
świeckich; Czy Różaniec zbawia?;  Majestat Boga a pokora człowieka; Po ile ta łaska, czyli na co 
idzie taca i z czego żyje ksiądz?; Przy biurku z papieżem; Małżeoski maraton. 
 


