
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XV Niedziela Zwykła – 11 lipca 2021 r. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Rozwiązanie konkursu dla dzieci z Oblackiego Echa dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00. Zostało 
jeszcze dużo egzemplarzy Oblackiego Echa. Zachęcam do nabywania. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone na 
tace i przelane na konto Parafii wielkie Bóg zapład. 
Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły dzisiaj o godz. 18.30 i jutro zakooczenie 
o godz. 18.00. 

Jest jeszcze kilka wolnych kilka miejsc dla dzieci w Świetlicy im. Jana Pawła II działającej przy 
naszej Parafii. Świetlica to dobry pomysł na ciekawy i pożyteczny sposób spędzania wolnego 
czasu pod opieką wychowawcy. W tym tygodniu planowane są ciekawe zajęcia w Gorzowskim 
Spichlerzu, warsztaty kulinarne w pizzerii oraz wyjście do kina.  Pobyt dzieci w świetlicy jest 
bezpłatny i trwa cztery godziny dziennie. Warunkiem udziału dzieci w atrakcjach jest zapisanie 
dzieci do świetlicy u kierownika świetlicy. Szczegółowy harmonogram zajęd w miesiącu lipcu 
oraz nr kontaktowy do kierownika świetlicy znajduje się w gablocie.  Działalnośd świetlicy jest 
dofinansowana przez Miasto Gorzów, lecz jeśli ktoś chciałby dodatkowo wesprzed jej 
działalnośd, prosimy o kontakt. 

Dzieo fatimski we wtorek. Tego dnia Msza św. wieczorna z kazaniem. Po niej procesja 
fatimska. 
Różaniec we wtorek, czwartek i sobotę przed wieczorną Mszą św. prowadzi Żywy Różaniec. 

Powitanie O. Wiesława Nowotnika OMI, który będzie pomagał w Parafii „na pół etatu” będzie 
w niedzielę za tydzieo, na Mszy św. o godz. 12.00. Zapraszamy. 

Możliwośd przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 będzie w naszej Parafii za tydzieo po 
Mszach św. 

W niedzielę 25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. W sobotę 24 
lipca wieczorem i potem w niedzielę na wszystkich Mszach św. będzie błogosławieostwo 
kierowców i poświęcenie pojazdów. 

Prosimy o korzystanie ze spowiedzi św. przed Mszą św. Kapłan jest w konfesjonale od pół 
godziny przed Mszą św. Wychodzi pięd minut przed Eucharystią. 

W lipcu i sierpniu nie będzie comiesięcznych odwiedzin chorych z posługą sakramentalną. 
W razie potrzeby proszę śmiało wezwad kapłana. 

Biuro parafialne w czasie wakacji czynne jest we wtorki od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz 
w soboty od godz. 10.00 do godz. 12.00. 

Bóg zapład za przynoszone i ofiarowane kwiaty do naszego kościoła. Prosimy o następne. 

W dni upalne pamiętajmy, że w miejscach sakralnych obowiązuje strój godny, a nie 
swobodny. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Reguła Benedykta – jak 
uporządkowad życie; Czy anioły dają znaki?; Bohaterka na dzisiejsze czasy; Biblia narysowana. 
W Niedzieli: Bóg nie jest planem B; Francja buduje arkę; Święte bezdroża – Kodeo; Lato 
z Panem Bogiem; Kazania (nie) tylko dla dzieci, czyli Dwunasta dla dzieci na YouTubie i w TV 
Trwam; Życie za 30 groszy; Przepis na małżeostwo; Uwaga na SMS-owych oszustów. 
 


