
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

III Niedziela zwykła 

27.01.2019 r. 
 

 

1. Dzisiaj w Gorzowie Wlkp. odbywają się diecezjalne obchody 33. rocznicy 

śmierci Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty. Zachęcamy do modlitwy 

o beatyfikację wieloletniego pasterza naszej diecezji.  

 

2. W naszej parafii trwają Odwiedziny Duszpasterskie. 

 

Plan kolędy na najbliższe dni: 

 

  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, Morcinka – domki, ul. Orzeszkowej, ul. Obrońców 

Pokoju 16,  

 

 czwartek, 31.01.2019 r.: 

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

 

 piątek, 1.02.2019 r.: 

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

 

 sobota, 2.02.2019 r.: 

od godz.10.00 ul. Armii Krajowej 11, 13 oraz kolęda uzupełniająca. 

 

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

10.00. Prosimy, aby osoby, które w Święto Ofiarowania Pańskiego, 

tj. 2 lutego, będą uczestniczyły we Mszy św. o godz. 11.00, a mają wówczas 

zapowiedzianą kolędę, zgłosiły się do zakrystii w celu ustalenia innej 

godziny lub innego terminu Wizyty Duszpasterskiej. 

Plan kolędy zamieszczony jest także na stronie internetowej i Facebooku. 

3. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w poniedziałek, 28 stycznia, po Mszy św. 

o godz. 9.00. Wcześniej, o godz. 8.30, zapraszamy na różaniec. 

 



 

4. W środę prosimy panów do pomocy w demontażu dekoracji 

bożonarodzeniowej. O godz. 10.00 będą rozbierane choinki, a o godz. 18.30 

będzie demontowana szopka. 

 

5. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy 

do spowiedzi świętej w piątek podczas adoracji Najświętszego Sakramentu 

w godz. od 17.00 do 18.00. Przypominamy, że do sakramentu pokuty 

i pojednania można również przystąpić w dni powszednie pół godziny przed 

Mszą św. 

 

6. W sobotę, 2 lutego, obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej 

polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka 

obrzędu, jakiemu – zgodnie z żydowskim prawem – w czterdziestym dniu po 

urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do 

świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Panu Bogu i złożyć ofiarę. 

W Polsce jest to ostatni dzień, kiedy śpiewamy kolędy. Msze Święte w tym 

dniu o godz. 7.00, 8.00, 11.00 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 11.00 zmiana 

tajemnic różańcowych, a o godz. 10.00 nabożeństwo pierwszosobotnie. 

Pamiętajmy, aby na liturgię przynieśmy świece zwane gromnicami. Zostaną 

one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi 

i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości Narodów, który 

nieustannie oświeca drogi naszego życia. 

 

7. Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego 

zostało ustanowione Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Tego dnia 

naszą modlitwą obejmiemy osoby oddane służbie Panu Bogu i ludziom 

w różnych zakonach i zgromadzeniach. Będziemy również prosić o liczne 

i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie 

parafialnej oraz wesprzemy materialnie klasztory i domy zakonne borykające 

się z trudnościami. 

 

8. Ze względu na wyjazd do opery w przyszły czwartek nie odbędzie się 

spotkanie Klubu Seniora. Wspomniany wyjazd do opery w czwartek 

o godzinie 15.30 spod kolegium. 

 

9. Grodowieckie Ostatki w Sanktuarium Maryjnym w Grodowcu odbędą się 

dziś o godz. 17.00.  

 

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

nabyć egzemplarze „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

11. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła.  

 

 

 



 

12. Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzymy Bożego 

błogosławieństwa, pokoju serca, wiary w moc Boga i zaufania Jego 

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

 

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

śp. Wiesław Grzelachowski, lat 71, z ul. Obrońców Pokoju, śp. Józef 

Bąkowski, lat 92, z ul. Śniadeckich, śp. Małgorzata Siwek, lat 61, z ul. Prusa, 

śp. Jan Kaczmarek, lat 81, z ul. Armii Krajowej, śp. Łukasz Gajzler, lat 37, 

z ul. Żarkowskiej, śp. Roman Duziak, lat 79, z ul. Wita Stwosza, śp. Stefania 

Prażmowska, lat 97, z ul. Wita Stwosza. Wieczny odpoczynek racz Im dać, 

Panie… 


