
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17 maja 2020 r. 

Bóg zapład tym wszystkim, którzy w minioną sobotę włączyli się do „Modlitwy za Miasto”  
i  całodziennego wspólnego czytania Pisma Świętego. 

Na Facebooku Oblatów z Gorzowa Wlkp. (można wejśd przez naszą stronę parafialną) jest 
na żywo transmisja 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. 

Dni krzyżowe, czyli dni modlitw o urodzaje i błogosławieostwo w pracy na roli, przypadają 
w poniedziałek, wtorek i środę. 
Nabożeostwa majowe w niedziele o godz. 18.30, w tygodniu o godz. 18.00. 

Inne nabożeostwa w tygodniu. W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
W ramach obchodów 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Pierwszy Program Telewizji 
Polskiej oraz Polskie Radio wyemitują w poniedziałek  18 maja br. o godzinie 18.00 
widowisko muzyczne Santo subito – Prorok naszych czasów, podczas którego 
zaprezentowane zostaną utwory ważne dla polskiej kultury, przybliżające sylwetkę 
i  nauczanie Papieża Polaka. Serdecznie zachęcamy do oglądania. 

Wspomnienie św. Eugeniusza de Mazenoda, Założyciela Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej i patrona Stowarzyszenia św. Eugeniusza, przypada w czwartek. Tego dnia 
zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 18.30. 

Nowenna do Ducha Świętego rozpoczyna się w piątek. Uroczystośd Zesłania Ducha 
Świętego przypada 31 maja. 

Święcenia prezbiteratu i diakonatu w Gościkowie-Paradyżu w sobotę o godz. 11.00. 
Diecezja ma pięciu kandydatów do prezbiteratu i jednego do diakonatu. Polecajmy ich Bogu 
w modlitwie. 

Uroczystośd Wniebowstąpienia Paoskiego za tydzieo w  niedzielę. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Ofiary składane do skarbony umieszczonej na filarze przeznaczone są na pomoc 
w  zwalczaniu koronawirusa. Za złożone ofiary Bóg zapład. 

W „Przystani za Wartą” trwa rozliczanie zeznao PIT. Dyżury odbywają się we wtorki od 
17.00 do 19.00 oraz w czwartki od 9.00 do 11.00 do 26 maja. Więcej informacji na plakacie. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Niewiele 
brakowało, a Jan Paweł II by się nie urodził; reportaż z Muzeum Domu Rodzinnego Jana 
Pawła II; Zdrowe, stuletnie życie; Co wiadomo o wpływie koronawirusa na zdrowie dzieci. 
W  Niedzieli: Papież bliski, ale czy znany…; Cierpienie nie jest karą za grzechy; Przesłanie 
z Fatimy wciąż aktualne; Nie izolujmy się od Boga; I Komunia św. w czasach zarazy. 
W  Małym Gościu Niedzielnym: komiks o Stefanie Kardynale Wyszyoskim. 
 


