
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
   Niedziela Zmartwychwstania Paoskiego – 17 kwietnia 2022 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 dzisiaj i jutro po Mszy św. o godz. 
12.00, w tygodniu po Mszy św. wieczornej. 

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. według porządku niedzielnego. Tego dnia składka 
przeznaczona będzie na KUL i IFT w Zielonej Górze. 

Modlitwa różaocowa w intencji Ukrainy od wtorku do soboty o godz. 18.00. 

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

Biuro parafialne z racji pochówku w sobotę będzie nieczynne. 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania w sobotę o godz. 19.30 w kościele. 

Poświęcenie książeczek dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej za tydzieo 
w niedzielę na Mszy św. o  godz. 10.00. 

Składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty za tydzieo w niedzielę. 

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

Wyjazd do Obry na sztukę teatralną pt. „Baltani” w wykonaniu kleryków WSD planowany jest 
na 30 kwietnia (sobota) o godz. 12.00. Zapisy w zakrystii. 

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Nie bądź niedowiarkiem; 
Grzechy główne – lenistwo; Święty Graal z Walencji. W Niedzieli: Wielki Tydzieo łączy 
chrześcijan; Symbole Wielkanocy; Pielęgniarka ciała i duszy. Jest też Mały Gośd Niedzielny. 
Polecamy również świąteczny numer „Oblackiego Echa”. Rozwiązanie konkursu dla dzieci 
z „Oblackiego Echa” będzie w niedzielę za tydzieo na Mszy św. o godz. 10.00. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia Świąt: Współbraciom za 
posługę w konfesjonale i przy ołtarzu, Służbie Liturgicznej, Szafarzom Nadzwyczajnym, Panu 
organiście Andrzejowi, Panom kościelnym, Pani Magdzie, zespołowi muzycznemu – SILOE, 
młodzieży za Drogę Krzyżową, Parafianom za kwiaty do Grobu Paoskiego i do Ołtarza oraz 
przede wszystkim za wspólną modlitwę. Bóg zapład. 

Święta Wielkanocne to szczególny czas spotkania z Bogiem. Życie człowieka nabiera 
w tajemnicy Krzyża i pustego grobu głębokiego sensu i uzdalnia do troski o bliźnich. Nasz świat 
skłócony, przeżywający dramat wojny w Ukrainie szuka nadziei. Wielkanoc jest świętem 
zwycięstwa nad nienawiścią, śmiercią i rodzi nadzieję wbrew wszystkiemu, co nas otacza. 
Wszystkim Gościom i  Parafianom życzymy wszelkich Bożych darów od Zmartwychwstałego 
Pana. Niech doświadczenie Jego obecności przyniesie radośd, pokój, życzliwośd i wzajemną 
miłośd szczególnie w rodzinach oraz w całej Parafii. 
 


