
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 31 maja 2020 r. 

W kościołach nie obowiązuje już limit osób, jednak maseczki w kościołach, jako 
w  przestrzeni zamkniętej, są nadal konieczne. 
Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła przypada w poniedziałek. 
Dzisiaj ostatnie nabożeostwo majowe o godz. 18.30. 
Nabożeostwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa od poniedziałku przez cały 
miesiąc czerwiec, w tygodniu o godz. 18.00, w sobotę o godz. 17.45, w niedziele 
o  godz. 18.30. 
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana przypada w czwartek. 
W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W piątek po wieczornej Mszy św. nabożeostwo Wywyższenia Krzyża św. 
Nabożeostwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi połączone 
z  nabożeostwem czerwcowym w sobotę o godz. 17.45. 
Inne nabożeostwa w tygodniu. W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. W czwartek rano litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa. W piątek rano 
litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 
Pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem będzie w sobotę 6 czerwca o godz. 
11.00 w Gorzowskim Domu Pogrzebowym (kaplica przy pętli). 
Uroczystośd Trójcy Przenajświętszej przypada za tydzieo w niedzielę. Tego dnia kooczy 
się czas przyjmowania Komunii św. wielkanocnej. Okazja do spowiedzi jest 
w  tygodniu pół godziny przed wieczorną Mszą św. i w niedzielę przed każdą Mszą św. 
Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 
Ofiary składane do skarbony na filarze przeznaczone są na pomoc w zwalczaniu 
koronawirusa. Za złożone ofiary Bóg zapład. 
Bóg zapład za wszystkie kwiaty przyniesione i ofiarowane do  naszego kościoła. 
W  tym tygodniu, w następnym i kolejnych tygodniach, też prosimy o kwiaty. Z góry 
dziękujemy. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Czym są 
owoce Ducha Świętego? Jak je rozumied?; Dlaczego Kościół zaczął kanonizowad dzieci?; 
Jaka jest recepta na wychowanie świętego dziecka? ; Ks. Jan Twardowski i jego wiersze. 
W  Niedzieli: Kto dziś idzie za Jezusem?; Dary Ducha Świętego – jak je rozumied; 
Procesja inna niż zwykle; Święty nie rodzi się po śmierci; Cysterski rosół pachnie 
lubczykiem. 
Do wieczności odeszli: śp.  Zofia Rogacewicz, Piotr Jastrzębski i Zygmunt Baranowski. 
Wieczny odpoczynek… 
 


