
 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

V Niedziela zwykła 

10.02.2019 r. 
 

 

 

1. W poniedziałek, tj. we wspomnienie NMP z Lourdes, przypada 

27. Światowy Dzień Chorego. W tym roku odbędzie się on pod hasłem: 

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8). Z tej okazji dzisiaj 

w kaplicy naszego szpitala o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. pod 

przewodnictwem Ks. Biskupa. Wcześniej, godz. 10.00, rozpocznie się 

modlitewne czuwanie.  

Natomiast jutro zapraszamy chorych o godz. 9.00
 

i 18.00 do naszego 

kościoła na Mszę św. w ich intencji, w czasie której udzielimy sakramentu 

namaszczenia. Bardzo prosimy o pomoc w dotarciu do świątyni tym 

wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. 

 

2. Dzisiaj odbywa się zbiórka do puszek na hospicja działające w naszej 

diecezji. 

 

3. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy św. wieczornej. 

 

4. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w grupach parafialnych 

działających w naszej parafii. Spotkania Oazy Dzieci Bożych i Scholi 

Dziecięcej w soboty o godz. 11.00. Zbiórki dla Ministrantów w sobotę 

o godz. 9.00. Spotkania Oazy Młodzieżowej w każdy piątek po Mszy św. 

wieczornej, a Młodzieżowego Zespołu Muzycznego w każdą środę o godz. 

18.45. Spotkania odbywają się w kolegium. 

 

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek i piątek w godz. od 17.00 

do 18.00.  

 

6. W sobotę o godz. 9.30 Msza św. dla uczestników I Mistrzostw Ministrantów 

i Lektorów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w tenisie stołowym. 

Rozgrywki organizuje nasza parafia we współpracy z Wydziałem 

Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej. 

 

7. Parafialny Zespół Caritas za tydzień, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, 

przeprowadzi zbiórkę do puszek dla ubogich rodzin z naszej parafii. 

 

 

 



 

8. Dzieci przygotowujące się̨ do pierwszej Komunii św. zapraszamy 

w najbliższą̨ sobotę̨, 16 lutego, o godz.11.00 na przymiarkę̨ alb, która 

odbędzie się w kolegium. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 zapraszamy 

natomiast na Mszę św., podczas której nastąpi obrzęd błogosławieństwa 

świec. 

 

9. Parafialny Klub Seniora „U Mikołaja” serdecznie zaprasza panie i panów 

60+ na OSTATKI, które odbędą się w tłusty czwartek, 28 lutego 2019 r. 

o godz. 16.00 w kolegium. W programie m.in. słodki poczęstunek i śpiew 

piosenek biesiadnych. 

 

10. Serdecznie zapraszamy mężczyzn na autokarową pielgrzymkę do 

Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w czwartek, 7 marca. Szczegóły i zapisy 

w zakrystii. 

 

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można 

nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

12. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy wszelkich potrzebnych 

łask, zasłuchania w słowa Jezusa, doświadczenia uzdrawiającej mocy Pana 

Boga oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej. 

 

13. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: 

śp. Barbara Fortuna, lat 82, z ul. Morelowej, śp. Joanna Popiwczak, lat 73, 

z ul. Śniadeckich. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie… 


