
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

II Niedziela Zwykła 

20.01.2019 r. 
 

 

1. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

 

2. W naszej parafii odbywają się Odwiedziny Duszpasterskie.  

 

Plan kolędy na najbliższe dni: 
 

 poniedziałek, 21.01.2019 r.: 

ul. Daszyńskiego – bloki 1, 3, 5, 7, 

 

 wtorek, 22.01.2019 r.: 

ul. Śniadeckich – bloki 11, 13, 14, 16, 18, 

 

 środa, 23.01.2019 r.: 

ul. Śniadeckich – domki, ul. Moniuszki – bloki i domki, 

 

 czwartek, 24.01.2019 r.: 

ul. Budowlanych 18, 20, 

 

 piątek, 25.01.2019 r.: 

ul. Budowlanych 4, 6, 

 

 sobota, 26.01.2019 r.: 

od godz. 10.00 – ul. Norwida, ul. Budowlanych 6 G, ul. Kossaka, 

ul. Konopnickiej, ul. Sienkiewicza 2 A– H oraz Sienkiewicza – domki, 

od godz. 14.00 – ul. Sienkiewicza 3, 4, 6, 8, 14, 

 

 poniedziałek, 28.01.2019 r.:  
ul. Sienkiewicza 16, ul. Obrońców Pokoju 1, 5, 7,  

 

 wtorek, 29.01.2019 r.:  

 ul. Obrońców Pokoju 11, 13, 15, ul. Morcinka 4, 

 

 środa, 30.01.2019 r.: 

ul. Morcinka 10 i domki, ul. Orzeszkowej, ul. Obrońców Pokoju 16,  

 

 czwartek, 31.01.2019 r.: 

ul. Armii Krajowej 1 i 9, ul. Obrońców Pokoju 18, 



 

 piątek, 1.02.2019 r.: 

ul. Armii Krajowej 7, ul. Obrońców Pokoju 20, 

 

 sobota, 2.02.2019 r.: 

ul. Armii Krajowej 11 i 13 oraz kolęda uzupełniająca. 

 

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 

10.00 i po południu o godz. 14.00. 

Plan kolędy zamieszczony jest także na stronie internetowej i na Facebooku. 

 

3. Dziś po każdej Mszy św. Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi zbiórkę na 

najbardziej potrzebujących.  

 

4. Jutro obchodzimy Dzień Babci, a pojutrze Dzień Dziadka. Pamiętajmy 

w modlitwie o naszych Babciach i Dziadkach. Dziękujmy Bogu za okazane 

nam przez nich dobroć i miłość oraz prośmy o potrzebne łaski dla żyjących 

i o dar życia wiecznego dla tych, którzy odeszli. 

 

5. W piątek Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Adoracja Najświętszego 

Sakramentu w godz. od 17.00 do 18.00. 

 

6. W przyszłą niedzielę, 27 stycznia, w Gorzowie Wlkp. odbędą się diecezjalne 

obchody 33. rocznicy śmierci Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty. O godz. 

12.00 w kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski bp Tadeusz Lityński 

będzie przewodniczył Mszy św. w intencji beatyfikacji wieloletniego 

pasterza naszej diecezji. Zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę przez 

udział we wspomnianej Mszy św. i osobistą pamięć. 

 

7. Parafia św. Klemensa zaprasza na weekendowe rekolekcje Szkoły Maryi 

w dniach od 25 do 27 stycznia. Szczegóły na plakacie. 

 

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

nabyć egzemplarze „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

9. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i okazywane dobro.  

 

10. Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni składamy najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa, pewności, że Bóg może 

zaradzić każdej trudnej i nieoczekiwanej sytuacji oraz opieki naszego 

patrona. 


