
Ogłoszenia parafialne 
XXV  Niedziela  Zwykła –18.09.2016r. 

Kościół parafialny p.w. Św. Alberta Chmielowskiego, GŁOGÓW, ul. Staromiejska 17 
 

1. Msze św. w niedzielę o godz. 8.30, 10.00 i 18.30. W dni powszednie                      
o godz. 18.30. 

2. We wtorek 20 września br. papież Franciszek będzie uczestniczył                               
w spotkaniu międzyreligijnym w Asyżu. Ojcu Świętemu bardzo zależy na 
modlitewnym wsparciu w tym dniu ze strony wszystkich Kościołów 
partykularnych, dlatego prosi, aby w dniu 20 września 2016 r. był obchodzony 
Dzień modlitw w intencji pokoju. Podejmując prośbę papieża Franciszka 
zapraszam we wtorek na adorację Eucharystyczną od godz. 17.30. Modlić się 
będziemy o pokój na świecie odmawiając różaniec i koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. 

3. W środę święto – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. Po Mszy św. 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

4. W piątek wspomnienie – św. Ojca Pio z Pietrelciny. 
5. Kancelaria parafialna czynna jest we wtorek i czwartek po Mszy św. 

wieczornej. Informacje o naszej wspólnocie możemy znaleźć na stronie 
internetowej naszej parafii: www.albertglogow.pl 

6. Dziękuję Paniom za przygotowanie naszej świątyni na niedzielną Eucharystię. 
7. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Wilna i po Polsce północno-

wschodniej. Szczegóły na plakacie w gablocie. 
8. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 5zł. 
9. „Bóg zapłać” za złożone ofiary podczas Mszy św. 
10. Komunikat w sprawie zbiórki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech: 

Drodzy Diecezjanie, niedawne trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech 
przyniosło ze sobą śmierć wielu osób i poważne straty materialne. Diecezja 
Zielonogórsko-Gorzowska pragnie włączyć się w ten strumień ludzkiej 
solidarności i pośpieszyć z pomocą ofiarom tragedii. W dzisiejszą niedzielę        
18 września br. będziemy mogli złożyć do puszek datki przeznaczone na ten 
cel. Wdzięczny za wszystkie dowody Waszej wrażliwości na ludzką biedę, 
ogarniam Was pasterską miłością i z serca błogosławię.                                               
                                                                             + Tadeusz Lityński                
                                                              Biskup Zielonogórsko – Gorzowski 
Ofiary na ten cel możemy złożyć do puszki, która znajduje się na stoliku  
z gazetami.  


