
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAOSKIEGO – 12 kwietnia 2020 r. 

Dzisiaj Niedziela Zmartwychwstania Paoskiego. Następne Msze św. o godz. 10.00, 
12.00 i 19.00. 

W związku ze stanem epidemii w kościele dalej może przebywad maksymalnie 5 osób 
(nie licząc sprawujących posługę). Pierwszeostwo mają osoby zamawiające intencję 
mszalną. Tak ma byd do 19 kwietnia. W tygodniu wszystkie Msze św. będą w kaplicy 
św. Eugeniusza. 

Na Facebooku Oblatów z Gorzowa Wlkp. (można wejśd przez naszą stronę parafialną) są 
na żywo transmisje: Mszy św. dzisiaj, jutro i za tydzieo w niedzielę o godz. 10.00, 
w tygodniu o godz. 7.30, modlitwy różaocowej codziennie o godz. 20.30. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 

Dzisiaj i jutro w godzinach od 17.45 do 18.30 będzie co kwadrans możliwośd przyjęcia 
Komunii św. poza Mszą św. Wierni, którzy modlili się w domu podczas transmisji Mszy 
św., są w stanie łaski uświęcającej i pragną przyjąd Komunię św., będą mieli w tym czasie 
taką możliwośd. 

Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły dzisiaj i jutro. Odmawiamy ją 
indywidualnie. 

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. według porządku niedzielnego. 

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

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

Kaplica św. Eugeniusza będzie otwarta każdego dnia od rana do wieczora. Całodzienna 
adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Okazja do spowiedzi jest przed każdą Mszą św. w niedzielę i w tygodniu pół godziny 
przed wieczorną Mszą św. z zachowaniem odpowiedniej ilości osób będących 
w  kościele. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: 
Zmartwychwstały i miłosierny; Dramat 14-letniej Humy z Pakistanu; Święty na czas 
izolacji; Objawienia i fake newsy; Jak duży jest układ słoneczny. W  Niedzieli (po 10 zł): 
Temat numeru – Jak wyglądał Jezus?;  Całun Turyoski - relikwia czy falsyfikat?; 
Mandylion z  Edessy; Jak w dobie koronawirusa radzą sobie katolicy?; Zaufaj Bogu 
w  obliczu pandemii. Te numery są na dwa tygodnie. Jest też Mały Gośd Niedzielny. 

Serdecznie i bardzo dziękujemy Parafianom za przekazane nam pozdrowienia 
i  życzenia na Facebooku Stowarzyszenia św. Eugeniusza. Bóg zapład. 
 


