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Dzisiaj przeżywamy niedzielę Dobrego Pasterza i rozpoczynamy Tydzieo Modlitw o Powołania. 

Poświęcenie książeczek pierwszokomunijnych dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00. Po Mszy św. 
obowiązkowe spotkanie dla dzieci i ich rodziców. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 

Dzisiaj, w czwartą niedzielę miesiąca, jest składka inwestycyjna, tym razem na prace w parku 
przed kościołem. Za wszystkie ofiary wielkie Bóg zapład. 

Modlitwę różaocową przed wieczorną Mszą św. w poniedziałek, wtorek i czwartek prowadzi 
Żywy Różaniec. 
W piątek, 30 kwietnia, z racji rozpoczynającego się długiego weekendu majowego, można 
skorzystad z dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

Kapłaoskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00. Prosimy 
o potwierdzenie przyjęcia kapłana. 

W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. 

Nabożeostwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi połączone z pierwszym 
nabożeostwem majowym w sobotę o godz. 17.45. 

W niedzielę za tydzieo będziemy gościd diakona z Wyższego Seminarium Duchownego 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze, który będzie głosił kazania. Składka 
przeznaczona będzie na Seminarium w Obrze. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 

Zapisy chętnych do modlitwy za naszych kapłanów w ramach Apostolatu Margaretka 
odbędą się w przyszłą niedzielę przed kościołem, po Mszy św. o godz. 12.00 i 19.00. Tych, 
którzy obawiają się, że to zbyt wielki obowiązek, zachęcamy do przeczytania świadectwa 
Parafianki w ostatnim numerze „Oblackiego Echa”, który jest jeszcze pod chórem. 
Wydarzenie 764 minuty Modlitwy za Miasto Gorzów z inicjatywy Stowarzyszenia Św. 
Eugeniusza de Mazenoda będzie w naszym kościele 7 i 8 maja (tj. piątek i sobota). Zaproszone 
są też inne Parafie. Wydarzenie to objęli patronatem Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz 
Lityoski i O. Paweł Zając, Prowincjał Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W piątek o godz. 
18.30 Msza św., o godz. 19.15 Nabożeostwo Wywyższenia Krzyża Świętego, o godz. 21.00 Apel 
Jasnogórski, potem 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. 
18.00 nieustanna modlitwa Pismem Święty (można zapisad się na 15 minutowe czytanie pod 
numerem 698 248 624), o godz. 18.00 nabożeostwo majowe i o godz. 18.30 Msza św. 

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Szkoła Kochania - rozmowa 
z naszymi Parafianami Paostwem Marzeną i Mariuszem Kruszakin; Na czym polega 
kierownictwo duchowe i jak z niego korzystad?; Teologicznie o pandemii, czyli jak czytad ten 
znak czasu. W Niedzieli: Kto chce byd dziś księdzem?; Skąd się biorą powołani?; Czyściec daje 
nadzieję; Jak żyd z cukrzycą?. Jest też Mały Gośd Niedzielny. 

Do wieczności odeszli: śp. Maria Pastusiak i Marcin Szymaoski. Wieczny odpoczynek… 
 


