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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. 
W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. 

W piątek 1 maja, z racji dnia wolnego od pracy i długiego weekendu, nie obowiązuje 
wstrzemięźliwośd od pokarmów mięsnych. 
Pierwsze nabożeostwo majowe w piątek o godz. 18.00. Czytanki majowe przybliżą nam Sługę  
Bożego Kardynała Stefana Wyszyoskiego, którego beatyfikację zaplanowano na 7 czerwca. 
Także w piątek po Mszy św. wieczornej nabożeostwo wywyższenia Krzyża św. 

Na sobotę, z racji, że 3 maja przypada w Niedzielę Wielkanocną, zostaje przeniesiony obchód 
liturgiczny uroczystości NMP Królowej Polski, Głównej Patronki Polski. Msza św. z tej 
uroczystości w sobotę o godz. 8.00. 

W sobotę o godz. 17.45 nabożeostwo do Niepokalanego Serca Maryi połączone 
z  nabożeostwem majowym. 

W niedzielę za tydzieo przypada Niedziela Dobrego Pasterza. Modlid się będziemy 
o  powołania kapłaoskie i zakonne. Także w niedzielę za tydzieo przypada rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Modlid się będziemy za naszą Ojczyznę i po Mszach św. odnowimy 
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 

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

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. Tak samo jest 
z bierzmowaniem. 

Ofiary składane do skarbony umieszczonej na filarze, przeznaczone będą na zakup 
specjalistycznego sprzętu medycznego do szpitali, aby pomagad chorym na koronawirusa. 
Zachęcamy do ofiarności. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Adoracja 
tęsknoty; Misja specjalna – o św. Wojciechu; Jak się nie dad depresji w izolacji; Domowe 
pieczywo. W  Niedzieli: Tydzieo Biblijny – Czemu służy Narodowe Czytanie Pisma Świętego; 
Pierwsza Komunia Święta na nowo; Współczesny trąd. Hejt; Senior aktywny w sieci. 

Dziękujemy za każdy gest dobroci, a Drogim Ofiarodawcom dziękujemy za każdy DAR 
SERCA poprzez wpłatę na konto parafii. Życzymy dużo zdrowia i pokoju w sercu. 

 


