
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 3 maja 2020 r. 

Na stronie internetowej Parafii umieszczony jest Program duszpasterski diecezji 
zielonogórsko - gorzowskiej na czas stanu epidemii. A w nim o zasadach funkcjonowania 
parafii i posłudze sakramentalnej m.in. o: Pierwszej Komunii św. w Parafii, chrztach, Mszach 
św., ślubach i nabożeostwach. 
Dzisiaj przypada Niedziela Dobrego Pasterza. Modlimy się o powołania kapłaoskie 
i zakonne. Także dzisiaj przypada rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Modlimy się za 
naszą Ojczyznę i po Mszach św. odnawiamy Akt Zawierzenia Polski Najświętszemu Serca 
Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. 

Na Facebooku Oblatów z Gorzowa Wlkp. (można wejśd przez naszą stronę parafialną) są na 
żywo transmisje: Mszy św. w niedziele o godz. 10.00, w tygodniu o godz. 18.30, 
nabożeostwa majowego w niedziele o godz. 18.30, w tygodniu o godz. 18.00 i modlitwy 
różaocowej codziennie o godz. 20.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
Dzisiaj o godz. 18.15 będzie 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. 
Nabożeostwa majowe w niedziele o godz. 18.30, w tygodniu o godz. 18.00. 

Nabożeostwa w tygodniu. W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
o godz. 18.00 litania  do św. Józefa. W czwartek rano litania do Najdroższej Krwi Pana 
Jezusa. W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W tym tygodniu przypada  I czwartek miesiąca. 

Kurs przedmałżeoski w parafii Chrystusa Króla rozpoczyna się w niedzielę za tydzieo Mszą św. 
o godz. 18.00. W tygodniu nauki będą o godz. 18.00. Maksymalnie 50 osób. Pamiętad trzeba o 
maseczkach. 

Stowarzyszenie św. Eugeniusza serdecznie zaprasza do włączenia się w 4 edycję „Modlitwy za 
Miasto”, którą w tym roku przeżywad będziemy w sobotę 16 maja. Zachęcamy, by tego dnia 
podjąd osobistą modlitwę na różaocu, jako zadośduczynienie za grzechy popełnione w 
Gorzowie. Wiernych, którzy chcieliby kontynuowad wspólne czytanie Pisma Świętego, 
zapraszamy do wpisywania się na listę dostępną w  zakrystii. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Ofiary składane do skarbony umieszczonej na filarze przeznaczone są na zakup 
specjalistycznego sprzętu medycznego do szpitali, aby pomagad chorym na koronawirusa. 
Zachęcamy do ofiarności. 
W „Przystani za Wartą” wznowiono rozliczanie zeznao PIT.  Harmonogram dyżurów dostępny 
jest na plakacie i w internecie. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Właściwa i 
niewłaściwa pobożnośd maryjna, Zakonnice i księża w walce z pandemią Covid-19, Komu 
jest potrzebna Światowa Organizacja Zdrowia. W  Niedzieli: Kościół w  starciu z 
koronawirusem; Rzeczywista Królowa Polski; Nie dajcie się rozbid – rodzina w czasie 
pandemii; Zakazane majowe święto; Działalnośd naszego Stowarzyszenia Św. Eugeniusza. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin jest dzisiaj. Pod Twoją obronę… 
 


