
cji  OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
   V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 2 maja 2021 r. 

Na prośbę Ojca Świętego Franciszka, Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji 
podjęła inicjatywę modlitewną o ustanie pandemii. Modlitwa będzie sprawowana przez kolejnych 30 
dni, w największych sanktuariach maryjnych świata, począwszy od 1 maja br. W poniedziałek, 3 
maja br., Kościół powszechny łączyd się będzie w modlitwie z Sanktuarium Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze. Kongregacja prosi, aby tego dnia modlid się zwłaszcza za 
zakażonych i chorych na COVID-19.  
Dzisiaj gościmy diakona z Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej w Obrze. Bóg zapład za wygłoszone kazania. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na 
Seminarium w Obrze. 

Zapisy chętnych do modlitwy za naszych kapłanów w ramach Apostolatu Margaretka dzisiaj przed 
kościołem, po Mszy św. o godz. 12.00 i 19.00. Więcej o tym apostolacie w ostatnim numerze 
„Oblackiego Echa”. 
Nabożeostwa majowe w niedziele o godz. 18.30, w tygodniu o godz. 18.00. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i w nocy z piątku na sobotę. 
Uroczystośd NMP Królowej Polski w poniedziałek. Nie jest to uroczystośd obowiązkowa. Msze św. z 
kazaniami tego dnia będą o godz. 8.00 i 18.30. 
Odpust ku czci NMP Królowej Polski w Rokitnie będzie w poniedziałek 3 maja. O godz. 12.00 
Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa przy ołtarzu polowym. 
Spotkanie Stowarzyszenia św. Eugeniusza we wtorek po wieczornej Mszy św. 

W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. 

W czwartek rano litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa. W piątek rano litania do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 

Wydarzenie 764 minuty Modlitwy za Miasto Gorzów z inicjatywy Stowarzyszenia Św. Eugeniusza de 
Mazenoda będzie w piątek i sobotę. Wydarzenie to objęli patronatem JE Ksiądz Bp Tadeusz Lityoski i O. 
Paweł Zając, Prowincjał Misjonarzy Oblatów MN. W piątek o godz. 18.30 Msza św. z kazaniem w szkole 
Maryi: Maryja pod Krzyżem a Eucharystia, o godz. 19.15 Nabożeostwo Wywyższenia Krzyża Świętego, o 
godz. 21.00 Apel Jasnogórski, potem adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą noc do rana. W 
sobotę o godz. 7.30 Jutrznia (modlitwa brewiarzowa), o godz. 8.00 Msza św., od godz. 8.45 do godz. 18.00 
nieustanna modlitwa Pismem Świętym (można zapisad się na 15 minutowe czytanie dzisiaj w zakrystii i 
pod numerem 698 248 624), o godz. 18.00 nabożeostwo majowe i o godz. 18.30 Msza św. Zapraszamy 
do udziału. 

W przyszłą niedziele po Mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci 
pierwszokomunijnym – obecnośd obowiązkowa. 

Odbiór alb dzieci komunijnych odbędzie się 08 maja, w sobotę, o godz. 19.00.  

Za tydzieo, w drugą niedzielę miesiąca, będzie składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. 

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: O tym, jak rzemieślnik został 
robotnikiem, czyli czego uczy nas św. Józef; Co można zbudowad na kulturze gniewu; 100. rocznica III 
powstania śląskiego – bezpłatny dodatek. W Niedzieli: Demokracja potrzebuje Królowej; 
Błogosławiony naukowiec; Święty (nie) tylko dla mężczyzn; Żołnierze papieża. Są też Misyjne Drogi i 
artykuł o ojcu Zbigniewie. 

Do wieczności odszedł: śp. Jan Stanisławski. Wieczny odpoczynek… 

Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca, jest dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin. Pod 
Twoja obronę … 
 


