
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXVIII Niedziela Zwykła – 11 października 2020 r. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone 
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. 

Dzisiaj jest Dzieo Papieski. Przed kościołem są zbierane ofiary na Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, a ojciec Zbigniew z ministrantami będą rozprowadzad po Mszy świętej 
pyszne kremówki za dobrowolną ofiarę na cele ministranckie. 
Stowarzyszenie św. Eugeniusza zaprasza dzisiaj na kiermasz różnorodności i „dziesiątki 
różaoca”. Wszystkie rzeczy  zostały wykonane przez uczestników warsztatów rękodzieła. 
Dochód przeznaczony zostanie na bieżącą działalnośd Stowarzyszenia. 

Nabożeostwa różaocowe – 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. Dzisiaj jest ostatni dzieo nowenny do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 

Dzieo Edukacji przypada w środę. 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 kościele Pierwszych 
Męczenników Polski. 

Dzieo fatimski przypada w środę. Wieczorem po Mszy św. procesja fatimska. 

Bierzmowanie będzie w czwartek o godz. 17.00. Tego dnia nie będzie Mszy św. o godz. 
18.30, a nabożeostwo różaocowe będzie po Mszy św. o godz. 8.00. 

Biuro parafialne w czwartek, w dniu bierzmowania, będzie nieczynne. 

Pochówek Dzieci zmarłych przed narodzeniem w sobotę o godz. 11.00 w Gorzowskim 
Domu Pogrzebowym – brama przy pętli autobusowej. Zaś comiesięczna Eucharystia 
w intencji rodziców doświadczonych stratą Dziecka sprawowana jest każdego 25 dnia 
miesiąca. 

Poświęcenie różaoców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. za tydzieo 
w niedzielę, na Mszy św. o godz. 10.00. Różaoce rodzice kupują sami. 

W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na działalnośd misyjną Kościoła. A 
przed kościołem będzie można nabyd Kalendarze Misyjne. 

Liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Eucharystii i przystępujących do 
Komunii św. będzie za tydzieo w niedzielę. 

Rekolekcje 33-dniowe zostają przesunięte na termin od 19 lutego do 25 marca 2021 r. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: bezpłatny 
dodatek - film na DVD „Ziemia Maryi” – piękny obraz o Matce Jezusa. W  Niedzieli: 
Temat numeru – Niezwykły 15-latek; Carlo Acutis – projekt Pana Boga; Fatimski cud 
słooca; Encyklika „Fratelli tutti” - koło ratunkowe dla świata. 

Do wieczności odszedł  śp. Andrzej Cisiuk. Wieczny odpoczynek… 
Są wolne Intencje; w poniedziałek, środę i niedzielę rano.  


