
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Niedziela Palmowa – 28 marca 2021 r. 

Dzisiaj jest Niedziela Męki Paoskiej, czyli Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy św. poświęcenie palm. 
Dzisiaj przed kościołem można zakupid hortensje i ofiarowad je do Bożego Grobu. Bóg zapład. Prosimy 
o przynoszenie kwiatów do zakrystii. 
Pomoc ubogim na Święta. Ze względów sanitarnych nie możemy zorganizowad śniadania wielkanocnego 
dla ubogich. Prosimy o przynoszenie do kościoła paczek z gotowymi produktami spożywczymi, które 
w Wielkim Tygodniu rozdamy ubogim. Z góry Bóg zapład. 
Dzisiaj, w czwartą niedzielę miesiąca, jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie 
ofiary złożone na tacę i przelane na konto Parafii wielkie Bóg zapład. 
Modlitwę różaocową w poniedziałek i wtorek przed wieczorną Mszą św. prowadzi Żywy Różaniec. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką 
Sobotę według planu Triduum Paschalnego. 
Biuro parafialne w czwartek i sobotę będzie nieczynne. 

Okazja do spowiedzi św. W Wielki Czwartek od 7.30 do 9.00 i od 15.00 do 18.00. W Wielki Piątek od 8.30 
do 11.00 i od 15.00 do 18.00. W Wielką Sobotę od 10.00 do 13.00. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o 18.15. Droga Krzyżowa w piątek o 17.45. 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się w Wielki Piątek i kooczy się w sobotę przed Niedzielą 
Miłosierdzia, która przypada 11 kwietnia. Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawiamy każdego dnia 
o godz. 15.00 w kościele. 
Triduum Paschalne. Msza św. Wieczerzy Paoskiej w Wielki Czwartek o 18.30. Liturgia Męki Paoskiej 
w  Wielki Piątek o 18.30. Msza św. Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę o 21.30. 
Pierwsza Msza św. w Niedzielę Zmartwychwstania Paoskiego zwiastująca Zmartwychwstanie Chrystusa 
o godz. 6.00. W Niedzielę Wielkanocną nie będzie Mszy św. o 8.00. 
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy albo w Grobie będzie indywidualnie ze względu na pandemię. 

Szczegółowy plan Triduum Paschalnego jest w „Oblackim Echu”. 
Nasza Parafia wraz ze Stowarzyszeniem św. Eugeniusza de Mazenoda organizuje pochówek Dzieci zmarłych 
przed narodzeniem, który będzie w sobotę 10 kwietnia. Ceremonia rozpocznie się Mszą Świętą 
w Gorzowskim Domu Pogrzebowym (ostatnia brama cmentarza) o godz. 11.00. Prosimy wszystkich 
uczestników ceremonii o stosowanie się do obowiązujących  obostrzeo w związku z pandemią oraz 
przestrzeganie limitu osób. 

Jałmużnę postną można składad do skarbony na filarze przy wyjściu z kościoła. 
Caritasowe świece wielkanocne – paschaliki są jeszcze do nabycia w zakrystii. Ofiara za świecę 15 zł. 
Można je też zanieśd po świętach na groby naszych bliskich zmarłych. 
W zakrystii można nabyd książkę pt. Wszystko o świętym Józefie. Cena 8 zł. 

Można nabyd „Oblackie Echo” z dokładnym planem Triduum Paschalnego z wyjątkiem błogosławieostwa 
pokarmów w kościele i procesji rezurekcyjnej, których z powodu pandemii nie będzie. Polecamy 
rozważania na czas Triduum Paschalnego, artykuły o Świętym Krzyżu, Roku Rodziny; ciąg dalszy cyklu 
o  „Władcy Pierścieni” – Brzemię Pierścienia; kazania w Szkole Maryi; relacje i fotorelacje z działalności grup 
parafialnych i ostatnich wydarzeo w naszej Parafii oraz jak zwykle ciekawe zadania dla dzieci z nagrodami. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Między wiarą a strachem; Winny diabeł czy 
człowiek?; Słodka Wielkanoc. W Gościu Niedzielnym: Po co Bogu cierpienie?; Paradoks naznaczonego; Jak 
przeżyd Triduum online. Jest też specjalne wydanie Gościa Extra po 9 zł poświęcone w całości św. Józefowi 
i Mały Gośd Niedzielny. 

Do wieczności odszedł: śp. Stanisław Kugler.  Wieczny odpoczynek… 
 


