
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

IV Niedziela zwykła 

3.02.2019 r. 
 

 

 

1. Wczoraj zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Bardzo dziękujemy za 

serdeczne przyjęcie i okazaną życzliwość, za rozmowy i wiele cennych 

spostrzeżeń, a także za złożone ofiary. 

 

2. W czwartek i piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17
00

 do 

18
00

. W czwartek będziemy modlić się o nowe powołania do kapłaństwa 

i życia zakonnego. 

 

3. Parafialny Klub Seniora „U Mikołaja” zaprasza osoby 60+ na spotkanie 

w każdy czwartek o godz. 16
00

 w kolegium. 

 

4. W sobotę o godz. 15
00

 spotkanie III Zakonu św. Franciszka w kaplicy 

kolegium. 

 

5. W przyszły 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). W przeddzień, a więc 

w niedzielę, w kaplicy naszego szpitala o godz. 11
00

 zostanie odprawiona 

Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa. Wcześniej, godz. 10
00

, 

rozpocznie się modlitewne czuwanie.  

W Dzień Chorego, w poniedziałek 11 lutego o godz. 9
00 

i 18
00

, zapraszamy 

chorych również 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 sami nie będę w stanie do niej 

dotrzeć. 

 

6. Za tydzień zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na działalność 

hospicjów działających w naszej diecezji. 

 

7. W piątek, 1 lutego, w Muzeum Archeologiczno-Historycznym została 

otwarta wystawa „Archeologia niebiańska. Wyniki prac archeologicznych 

na wieży kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim”. Ekspozycję 

tworzą zabytki odnalezione podczas odbudowy wieży gorzowskiej katedry. 

Zachęcamy do obejrzenia tej wystawy. Wstęp jest bezpłatny. 

 

 

 



 

8. Serdecznie zapraszamy mężczyzn z naszej parafii na autokarową 

pielgrzymkę do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w czwartek, 7 marca. 

Szczegóły i zapisy w zakrystii. 

 

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

nabyć egzemplarze „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

10. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła. Dziękujemy również wszystkim, którzy pomogli 

w demontażu szopki i dekoracji bożonarodzeniowej. 

Panów, którzy budowali i rozmontowali szopkę, zapraszamy we wtorek 

o godz. 18
00

 na Mszę św. w ich intencji, a następnie na spotkanie 

w kolegium. 

 

11. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzymy Bożego 

błogosławieństwa, wiary w moc Boga, doświadczenia Jego cierpliwej, 

łaskawej, nieustającej miłości i opieki św. Mikołaja, patrona naszej 

wspólnoty parafialnej. 

 

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

śp. Józef Kierepka, lat 61, z ul. Złota Podkowa, śp. Danuta Radomska, lat 73, 

z ul. Niedziałkowskiego, śp. Danuta Szymkowiak, lat 65, z ul. Morcinka, 

śp. Maria Kaczmarczyk, lat 69, z ul. Budowlanych, śp. Zygmunt Wójcik, lat 

72, z ul. Armii Krajowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie… 


