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Dzisiaj kooczymy rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii. Dziękujemy O. Danielowi Biedniakowi OMI za 
przeprowadzenie rekolekcji i wygłoszone nauki. Za umocnienie naszej wiary Bóg zapład! Życzymy 
błogosławieostwa Bożego w dalszej pracy misjonarskiej. 

Poświęcenie świec dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00. 
Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci. Obecnośd obowiązkowa. 

Krótkie spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 w kościele. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Okazja do spowiedzi św. jest w  tygodniu wieczorem i w niedzielę pół godziny przed każdą Mszą św. 
Modlitwę różaocową w poniedziałek, wtorek i czwartek przed wieczorną Mszą św. prowadzi Żywy 
Różaniec. 
Uroczystośd Zwiastowania Paoskiego i Dzieo Świętości Życia w środę. Na Mszy św. o godz. 18.30 będzie 
możliwośd podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone. 
Będzie też błogosławieostwo matek w stanie błogosławionym i modlitwa w intencji małżonków 
pragnących potomstwa. 

Akt oddania się w niewolę Maryi po 33. Dniowych Rekolekcjach będzie w czwartek, w Uroczystośd 
Zwiastowania Paoskiego po wieczornej Mszy św. 
Nabożeostwa wielkopostne. Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży i dorosłych 
o godz. 17.45. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15. 
Magazyn Caritasu na ul. Towarowej wydaje dary w ostatnie piątki miesiąca w godz. od 12.00 do 14.00 za 
okazaniem zaświadczenia z Ośrodka Opieki Społecznej. 
Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpoczęcie w piątek Mszą św. o godz. 20.00 w kościele św. Maksymiliana 
Kolbego. Koniec trasy w Myśliborzu. Zapisy oraz więcej informacji u o. Zbigniewa lub na oficjalnej stronie EDK. 

Niedziela Męki Paoskiej, czyli Niedziela Palmowa przypada za tydzieo. Na każdej Mszy św. poświęcenie 
palm, które ze względu na epidemię trzeba zrobid samemu i przynieśd do kościoła. 

Za tydzieo w niedzielę przed kościołem będzie można zakupid hortensje i ofiarowad je do Bożego Grobu. 
Za tydzieo w niedzielę będzie składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. 

Jałmużnę postną można składad do skarbony na filarze przy wyjściu z kościoła. 
Caritas Diecezjalna pragnie przekazad paczki świąteczne dla samotnych seniorów. Tacy seniorzy sami 
zgłaszają się telefonicznie, dzwoniąc na numer podany w gablocie (600 989 128). 
Caritasowe świece wielkanocne – paschaliki są do nabycia w zakrystii. Ofiara za świecę 15 zł. Można je też 
zanieśd po świętach na groby naszych bliskich zmarłych. 

W zakrystii można nabyd książkę pt. Wszystko o świętym Józefie. Cena 8 zł. 
Pomoc ubogim na Święta. Ze względów sanitarnych nie możemy zorganizowad śniadania wielkanocnego 
dla ubogich. Prosimy, aby w Niedzielę Palmową, czyli za tydzieo, przynosid do kościoła paczki z gotowymi 
produktami spożywczymi, które w Wielkim Tygodniu rozdamy ubogim. Z góry Bóg zapład. 

Za tydzień będzie „Oblackie Echo” z dokładnym planem Triduum Paschalnego. Polecamy także artykuły 
o  Roku Rodziny, ciąg dalszy cyklu o „Władcy Pierścieni” – Brzemię Pierścienia; kazania w Szkole Maryi; 
relacje i fotorelacje z działalności grup parafialnych i ostatnich wydarzeo w naszej Parafii oraz jak zwykle 
ciekawe zadania dla dzieci z nagrodami. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Dekalog dla Polaków; Jakie będą święta?; Gdy 
w  życiu dzieją się cuda. W Gościu Niedzielnym: Droga Jezusa w godzinach przed ukrzyżowaniem; 
Dlaczego młodzi odchodzą od wiary?; Trujemy się, oddychając. Jest też specjalne wydanie Gościa Extra po 
9 zł poświęcone w całości św. Józefowi. 
Do wieczności odszedł: śp. ks. Zygmunt Lisiecki proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w  Gorzowie, śp. Roman Rejak i Irena Sierpioska.  Wieczny odpoczynek… 
 


