
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10 maja 2020 r. 

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 środę wyjątkowo o godzinie 18.00, 
w  pozostałe dni tygodnia o godz. 18.30, nabożeostwa majowego w niedziele o godz. 18.30, 
w  środę wyjątkowo o godz. 17.15, w pozostałe dni tygodnia 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. 

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

Nabożeostwa majowe w niedziele o godz. 18.30, w środę o godz. 17.15, w pozostałe dni 
tygodnia o godz. 18.00. W czasie nabożeostw są czytanki o Słudze Bożym Kardynale Stefanie 
Wyszyoskim. 

Wspomnienie NMP Fatimskiej i 103. rocznica Objawieo Fatimskich przypada w środę. Tego 
dnia różaniec fatimski połączony z nabożeostwem majowym o godz. 17.15. Na Mszy św. 
o  godz. 18.00 zostanie odmówiony Akt Zawierzenia Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Procesji po Mszy św. nie będzie z powodu epidemii. O godz. 
19.00 rozpocznie się przejazd figury Matki Fatimskiej ulicami Gorzowa. Około godz. 19.15, 
19.30 figura Matki Bożej przejedzie ulicami Towarową i Śląską. Trwajmy wtedy 
w modlitewnym skupieniu. 
Inne nabożeostwa w tygodniu. W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Stowarzyszenie św. Eugeniusza serdecznie zaprasza do włączenia się w 4. edycję „Modlitwy za 
Miasto”, którą 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 w tym dniu wspólne czytanie Pisma Świętego, 
poprzez podjęcie 15-minutowego dyżuru, zapraszamy do wpisywania się na listę dostępną 
w  zakrystii. Od jutra zapisy drogą telefoniczną. W tę sobotę różaniec o godz. 20.30 
transmitowany będzie z kościoła. O godz. 21.00 odśpiewamy Apel Jasnogórski. W programie 
także audycje w Radiu Plus Gorzów - szczegóły na plakacie. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Ofiary składane do skarbony umieszczonej na filarze przeznaczone są na zakup sprzętu 
medycznego do szpitali, aby pomagad chorym na koronawirusa. Zachęcamy do ofiarności. 

W „Przystani za Wartą” wznowiono rozliczanie zeznao PIT dla osób, które mają różne 
odliczenia. Dyżury odbywają się we wtorki od 17.00 do 19.00 oraz w czwartki od 9.00 do 11.00. 
Więcej informacji na plakacie. 

Została zamówiona nowa figura Serca Pana Jezusa, którą umieścimy nad wejściem do 
kościoła. 19 czerwca, w Uroczystośd Najświętszego Serca Pana Jezusa, będzie poświęcona. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Władza ducha, 
władza materii; Żywności nam nie zabraknie, wody tak; Reportaż z sanktuarium św. Stanisława 
ze Szczepanowa. W  Niedzieli: Polska wysycha; Święty buntownik; Próbą wierności jest czas. 

 


