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   III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 1 maja 2022 r. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 

Nabożeostwa majowe od dzisiaj. W niedziele o godz. 18.30, w tygodniu o godz. 18.00, w tę 
sobotę o godz. 17.45. 

Uroczystośd NMP Królowej Polski przypada we wtorek. Nie jest to uroczystośd obowiązkowa. 
Msze św. z kazaniami tego dnia będą o godz. 8.00, 12.00 w intencji Ojczyzny i o godz. 18.30. Po 
każdej Mszy św. odnowimy Śluby Jasnogórskie. 

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

W czwartek rano litania do najdroższej Krwi Pana Jezusa. W piątek rano litania do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, wieczorem Msza św. z kazaniem w szkole Maryi: „Czystośd 
Maryi”, a po tej Mszy św. nabożeostwo wywyższenia Krzyża Świętego. W sobotę nabożeostwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi  połączone z nabożeostwem majowym o godz. 
17.45. 

Wydarzenie 765 minut Modlitwy za Miasto Gorzów z inicjatywy Stowarzyszenia Św. 
Eugeniusza de Mazenoda będzie w piątek i sobotę. Wydarzenie to objęli patronatem JE Ksiądz 
Bp Tadeusz Lityoski i O. Paweł Zając, Prowincjał Misjonarzy Oblatów MN. W piątek o godz. 
18.30 Msza św. z kazaniem w szkole Maryi, potem nabożeostwo wywyższenia Krzyża Świętego 
zakooczone Apelem Jasnogórskim, następnie adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą 
noc do rana. W sobotę o godz. 7.30 Jutrznia (modlitwa brewiarzowa), o godz. 8.00 Msza św., 
od godz. 8.45 do godz. 17.30 nieustanna modlitwa Pismem Świętym (można zapisad się na 15  
minutowe czytanie dzisiaj w zakrystii), o godz. 17.45 nabożeostwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi połączone z nabożeostwem majowym. Zapraszamy do udziału. 

Kapłaoskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00. 

W niedzielę za tydzieo będziemy gościd O. Piotra Piaseckiego OMI, wykładowcę z Wyższego 
Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze, który wygłosi 
kazania powołaniowe. Tego dnia składka przeznaczona zostanie na obrzaoskie Seminarium. 

Kurs przedmałżeoski w Parafii Chrystusa Króla przy ul. Woskowej rozpocznie się za tydzieo 
w niedzielę Mszą św. o godz. 18.00. Nauki w tygodniu od poniedziałku do piątku o godz. 19.00. 

Osoby, które chciałyby podjąd modlitwę za kapłanów w ramach Apostolatu Margaretka, 
proszone są o zostawienie swoich danych w zakrystii. Więcej informacji na ten temat 
w ostatnim numerze „Oblackiego Echa”. 

Organizujemy wyjazd autokarem do Obry na święcenia kapłaoskie diakona Ernesta w sobotę 
21 maja o godz. 7.00. Zapisy w zakrystii. Przejazd gratis. Śniadanie we własnym zakresie. 
Można jeszcze przynosid produkty i rzeczy, które zostaną przesłane do magazynów w Zahutyniu koło 
Sanoka, a potem do Oblatów na Ukrainę. Za dotychczas złożone dary wielkie Bóg zapład. 
Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Dlaczego chwalimy łąki; 
Silniejsze niż śmierd. Przeczytajmy Księgę Życia. W Niedzieli: Przez ręce Maryi; Nieznane cuda 
Ojca Pio; Stygmaty prawda i mity. 
Dzisiaj jest dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin. Pod Twoją obronę … 
 


