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1.
Zapraszamy na wieczorne Uwielbienie Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym
Sakramencie w każdą środę na godz. 20. Oraz na nabożeństwa do św. Wincentego Pallottiego w
poniedziałek i na nabożeństwo do świętych Męczenników we wtorek po Mszy świętej.
2.
Zapraszamy dzieci na organizacyjne spotkanie Oazy dzieci Bożych we wtorek o godz. 16.30 w
salce parafialnej.
3. Osoby przygotowujące siędo przyjęcia sakramentu Bierzmowania, a zwłaszcza uczniowie klas 7
i 8 Szkoły Podstawowej oraz uczniowie III Gim. zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 19.
Wszystkich informacji w tym temacie udziela dk. Paweł.
4.

We wtorek o godz 19 spotkanie dla wspólnoty Mężczyzn naszej parafii.

5. Rozpoczynamy przygotowanie do I Komunii Świętej, dlatego zapraszamy dzieci przygotowujące
się do tego sakramentu wraz z rodzicami na Mszę świętą w każdą niedzielę o godz. 10.30. Natomiast
spotkania dla dzieci i ich rodziców będą odbywały sięw każdą trzecią niedzielę miesiąca po mszy
świętej o godz. 10.30. Wszystkich informacji w tym temacie udziela ks. Marcin.
6.

Członków Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie w piątek po Mszy świętej.

7. Zapraszamy na spotkanie scholi we czwartek o godz. 17.- młodsza grupa, o godz. 18.15 - grupa
starsza.
8. W najbliższy czwartek 13 dzień miesiąca poświęcony Pani Fatimskiej. Msza święta o godz. 18, a
po niej różaniec fatimski z procesją wokół Kościoła.
9.
W sobotę 15 września odbędzie się VI Pielgrzymka Męższczyzn Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej do naszego Sanktuarium. Rozpoczynamy jutrznią w św. Wojciechu o godz. 9.30.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich panów - bez względu na wiek. Diecezjalna CARITAS
zaprasza uczestników pielgrzymki do udziału w akcji pomocy. podczas pielgrzymki będzie
prowadzona zbiórka obuwia dla osób bezdomnych. Wszyscy, którzy chcieliby się włączyć w tę akcję,
proszeni są o ofiarowanie nowych butów w rozmiarach 42-44. Buty będzie można przekazać w
Międzyrzeczu podczas pielgrzymki. W związku z Piegrzymką kancelaria parafialna w sobotę będzie
nieczynna.
10.
W przyszłą niedzielę taca będzie przeznaczona na budowę naszego Sanktuarium, w ubiegłym
miesiącu zebraliśmy 5123 zł. za co skłądamy serdeczne Bóg zapłać.

11.
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi zapraszają dziewczyny od 15 roku życia na wspólne
uwielbienie Jezusa 15 września w domu sióstr przy ul. Sikorskiego, a w dniach 21-23 września na dni
skupienia w Poznaniu.
12.
Informujemy, że 21 września rozpoczyna się kurs przedmałżeński w parafii św. Jana
Chrzciciela. Początek o godz. 18.30.

