
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
   Niedziela Zmartwychwstania Paoskiego – 4 kwietnia 2021 r. 

Dzisiaj Msze św. będą o godz. 6.00, 10.00, 12.00 i 19.00. Dzisiaj nie ma Mszy św. o godz. 8.00. 

Od piątku trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego i kooczy się w sobotę. Niedziela Miłosierdzia 
za tydzieo. Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawiamy w kościele o godz. 15.00. 

Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły rozpoczyna się dzisiaj. Dzisiaj i jutro o godz. 
18.30, w tygodniu o godz. 18.00. 
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. według porządku niedzielnego. Tego dnia składka 
przeznaczona jest na KUL i IFT w Zielonej Górze. 

W ten piątek z racji oktawy Zmartwychwstania Paoskiego nie obowiązuje wstrzemięźliwośd od 
pokarmów mięsnych. 

Kapłaoskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą w sobotę od godz. 9.00. 
Prosimy o potwierdzenie przyjęcia kapłana. 
Pochówek Dzieci zmarłych przed narodzeniem w sobotę. Ceremonia rozpocznie się Mszą św.  
o godz. 11.00 w Gorzowskim Domu Pogrzebowym (ostatnia brama cmentarza). Prosimy 
wszystkich o stosowanie się do obowiązujących obostrzeo. 
Składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty za tydzieo w niedzielę. Za ofiary z góry Bóg 
zapład. 

W Niedzielę Miłosierdzia za tydzieo będzie składka do puszek przed kościołem na działalnośd 
charytatywną Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. 

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Pusty grób Chrystusa stał się 
ogrodem nadziei dla wszystkich ludzi; Opowieśd Marii Magdaleny; Nowe życie. W Niedzieli: Co 
się stało w chwili śmierci Chrystusa?; Bohaterowie drugiego planu; Jana Pawła II Dekalog dla 
Polaków; Z Wielkanocą przez świat. Polecamy również świąteczny numer „Oblackiego Echa”. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia Świąt: Współbraciom za 
posługę w konfesjonale i przy ołtarzu, Służbie Liturgicznej w szczególności O. Zbigniewowi 
i  ministrantom oraz Mariuszowi i Robertowi za pomoc w przygotowaniu liturgii, Szafarzom 
Nadzwyczajnym, panu organiście Andrzejowi, panom kościelnym Jerzemu i Stanisławowi, 
dbającej o wystrój kościoła pani Magdzie za przygotowanie Bożego Grobu, młodzieży ze 
wspólnoty Niniwa i O. Tomaszowi za przygotowanie Ciemnicy, zespołowi muzycznemu – SILOE 
za oprawę muzyczną Triduum Paschalnego. Wszystkim Parafianom Bóg zapład za kwiaty do 
Grobu Paoskiego i do Ołtarza oraz przede wszystkim za wspólną modlitwę. 
Przeżywaliśmy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek dni uniżenia, męki i śmierci Jezusa. Bóg 
zapragnął zbawid ludzi przez cierpienie. Wcielony Jezus przyjmując nasze ograniczenia, wziął na 
siebie problem ludzkiego cierpienia, choroby, także te współczesne, i śmierci. Nasz problem 
cierpienia stał się problemem Boga. Nie zniósł On cierpienia, ale obdarzył nas swoim życiem. 
Przez zmartwychwstanie Jezusa mamy udział w życiu wiecznym. Zmartwychwstały Jezus jest 
nadzieją, uzdrowieniem i przyszłością dla współczesnej obolałej ludzkości z powodu 
koronawirusa. Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 
i  drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły nadzieję, radośd oraz 
wzajemną życzliwośd. Uwierzmy w Boga, który nie jest „Bogiem umarłych, lecz żywych”. Niech 
Miłośd Boga i bliźniego stanie się dla nas wszystkich najważniejszym powołaniem. 

 

 


