
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
II NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19 kwietnia 2020 r. 

Dzisiaj jest Niedziela Miłosierdzia i rozpoczyna się Tydzieo Miłosierdzia. 
W związku ze stanem epidemii od 20 kwietnia (poniedziałek) w kościele może 
przebywad jedna osoba na 15 m2 (nie licząc sprawujących posługę). Według tego 
przelicznika w naszym kościele może w czasie Mszy św. przebywad maksymalnie 
40 osób, nie licząc sprawujących posługę. W związku z tym wszystkie Msze św. 
i nabożeostwa będą w kościele. 

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. 7.30 i modlitwy różaocowej codziennie o godz. 20.30. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 
Dzisiaj 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. 
Nabożeostwa w tygodniu. W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, o godz. 18.00 litania do św. Józefa. W piątek rano litania do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godz. 18.00 koronka i litania do Miłosierdzia 
Bożego. 
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. 
Zarządzenie dotyczące organizacji I Komunii Świętej w Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej. W związku z trwającym nadal stanem epidemii wszystkie 
uroczystości pierwszokomunijne w diecezji zostają odwołane. Nowe decyzje 
dotyczące przygotowania i zorganizowania I Komunii św. zostaną podjęte po 
ustaniu epidemii i powrocie dzieci do szkół. 

Ks. Wojciech Lechów, Dyrektor WNK 

Dziękujemy za modlitwę, życzenia, życzliwośd i wsparcie materialne okazywane 
nam w tych dniach. Z wszystkimi dzielimy się radosną nowiną, że Chrystus 
prawdziwie zmartwychwstał. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Gośd Niedzielny i Niedziela 
są jeszcze z poprzedniego tygodnia. Jest to numer świąteczny na dwie niedziele, na 
poprzednią i dzisiejszą. 
 


