
  OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
   IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 8 maja 2022 r. 

Dziękujemy za włączenie się w Modlitwę za miasto, za udział w adoracji i czytanie 
Pisma Św. Niech dobry Bóg obdarzy nasze miasto i nas swoim błogosławieostwem 
i opieką. 

Dzisiaj przeżywamy niedzielę Dobrego Pasterza i rozpoczynamy Tydzieo Modlitw 
o Powołania. Gościmy O. Piotra Piaseckiego OMI, wykładowcę z Wyższego Seminarium 
Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze, który głosi kazania 
powołaniowe. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na obrzaoskie Seminarium. 

Kurs przedmałżeoski w Parafii Chrystusa Króla przy ul. Woskowej rozpocznie się dzisiaj 
Mszą św. o godz. 18.00. Nauki w tygodniu od poniedziałku do piątku o godz. 19.00. 
Nabożeostwa majowe. W niedziele o godz. 18.30, w tygodniu o godz. 18.00. Na 
nabożeostwa majowe zostały przygotowane czytanki przez ks. bpa Pawła Sochę z okazji 
50-lecia ustanowienia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i 25-lecia pielgrzymki Jana 
Pawła II do Gorzowa. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Uroczystośd św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, zostaje 
przełożona na poniedziałek. 

Próby przed Pierwszą Komunią Św. we wtorek i czwartek o godz. 17.00. 

Pierwsza procesja fatimska w tym roku, w piątek 13 maja, odbędzie się w mieście. 
Rozpoczęcie procesji o godz. 19.00 przy Białym Kościele. O godz. 20.00 Msza św. 
w katedrze i o godz. 21.00 Apel Jasnogórski. Do udziału zaproszeni są wszyscy 
mieszkaocy Gorzowa Wielkopolskiego, szczególnie ministranci, nadzwyczajni szafarze 
Komunii św., dzieci pierwszokomunijne i poczty sztandarowe. Zaproszenie i dokładny 
program jest w gablocie. 

Procesja fatimska będzie też w naszej Parafii w piątek po Mszy św. o godz. 18.30. 

W najbliższą niedzielę (o ile pogoda dopisze) młodzież z Niniwy zaprasza do parafialnej 
kawiarenki po każdej Mszy św. na kawę i ciasto za dobrowolną ofiarę. Gdyby ktoś chciał 
wesprzed młodych swoimi wypiekami prosimy o kontakt z O. Tomaszem. 

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

Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd autokarem do Obry na święcenia kapłaoskie 
diakona Ernesta w sobotę 21 maja o godz. 7.00. Zapisy w zakrystii. Przejazd gratis. 

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Powołani przez 
Dobrego Pasterza; Właściwy prezent dla dziecka. W Niedzieli: Czy wiara chroni przed 
lękiem? Pierwsza spowiedź dziecka; Maryja ostrzega. Jest też nowy numer Misyjnych 
Dróg. 

Do wieczności odszedł: śp. Kazimierz Urbaniak. Wieczny odpoczynek… 
 


