
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXIV Niedziela Zwykła – 15 września 2019 r. 

Dzisiaj składka do puszek przed kościołem na KUL i Instytut Filozoficzno – 
Teologiczny w Zielonej Górze. 
Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły dzisiaj o godz. 18.30 i jutro o godz. 
18.00. 
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w poniedziałek o godz. 18.00 w kościele św. 
Maksymiliana Kolbe przy ul. Czereśniowej. 
W tym tygodniu Przystań za Wartą czynna będzie we wtorek od godz. 17.00 do 
18.20. Na 18.30 serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą z  okazji szóstego jubileuszu 
powstania Stowarzyszenia. 
Święto św. Stanisława Kostki Patrona Młodzieży i Patrona Polski przypada w środę. 
Tego dnia pamiętajmy w modlitwie o młodzieży. 
Nabożeństwa w tygodniu: 
- w środę rano po Mszy św. do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o godz. 18.00 do 
św. Józefa 
- w piątek rano po Mszy św. litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godz. 
18.00 koronka i litania do Miłosierdzia Bożego oraz ucałowanie relikwii św. Siostry 
Faustyny. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
- dzisiaj i za tydzień w niedzielę od godz. 13.00 do wieczornej Mszy św. 
- w piątek po Mszy św. o godz. 8.00 do godz. 17.45 
Dzisiaj możemy nabyć nowy numer „Oblackiego Echa”. Polecamy wywiady z O. 
Proboszczem i O. Krzysztofem z cyklu „Poznajmy się” oraz artykuły: Tydzień 
Wychowania, Niedługo rozpocznie się październik, Szósty jubileusz powstania 
Stowarzyszenia. W numerze znajdziemy też wspomnienia z wakacyjnych wydarzeń 
i fotogalerię z pożegnania O. Piotra i O. Rafała. Dzieci zachęcamy do rozwiązania 
zadań i złożenia kuponów z hasłem w zakrystii. Losowanie nagród już 06 
października. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Media profesja czy misja; Co 
to jest fajna Msza? Papieski Robin Hood. W Gościu Niedzielnym: Pod krzyżem 
najjaśniej; Święte drzazgi; Kaznodzieja w Białym Domu. 
Są do nabycia kalendarze diecezjalne po 2 zł i 5 zł. Pieniądze z ich sprzedaży 
przeznaczone są na dzieła charytatywne w diecezji, zwłaszcza na schroniska dla 
bezdomnych. 
Można nabyć cebulki żonkili jako wsparcie dla gorzowskiego hospicjum w ramach 
akcji „Pola nadziei”. Jeśli ktoś nie ma ich gdzie posadzić, może zakupić i przekazać 
na obsadzenie terenu wokół naszej świątyni. Ofiara za 1 cebulkę min. 1,50 zł. 
Odeszła do wieczności: śp. Janina Gach z ul. Spółdzielców. Wieczny odpoczynek… 

 


