
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29 marca 2020 r. 

W związku z wprowadzonym na terenie całej Polski stanem epidemii w kościele 
może przebywad maksymalnie 5 osób (nie licząc sprawujących posługę). 
Pierwszeostwo mają osoby zamawiające intencję mszalną. W związku z tym 
wszystkie Msze św. od poniedziałku będą w kaplicy św. Eugeniusza. Wejście tylko 
przez zakrystię. 

Na Facebooku Oblatów z Gorzowa Wlkp. z naszej kaplicy klasztornej jest na żywo 
transmisja: Mszy św. w niedzielę o godz. 10.00, w tygodniu o godz. 7.30, Gorzkich 
Żali w niedzielę o godz. 17.30 i Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17.30 oraz Adoracji 
Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą różaocową – codziennie o godz. 20.30. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Kaplica św. Eugeniusza będzie otwarta każdego dnia od rana do wieczora. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu będzie w piątki i niedziele. 

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. 

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

Kapłaoskie odwiedziny chorych są odwołane ze względu na pandemię i obustronne 
bezpieczeostwo. Jednak w sytuacjach koniecznych proszę wezwad kapłana 
z  posługą sakramentalną do domu chorego. 

Okazja do spowiedzi jest przed każdą Mszą św. w niedzielę i w tygodniu pół godziny 
przed wieczorną Msza św. z zachowaniem odpowiedniej ilości osób będących 
w  kościele. Istnieje też możliwośd telefonicznego umówienia się z kapłanem na 
spowiedź św. w innym czasie. 

Niedziela Palmowa Męki Paoskiej przypada w niedzielę za tydzieo. 

Sprawy w biurze parafialnym można załatwiad w tygodniu po porannej albo 
wieczornej Mszy św. albo też telefonicznie umówid się na spotkanie. 

Z myślą o osobach starszych i samotnych, które w tym czasie pandemii pozostają 
w  domu, wolontariusze Stowarzyszenia Św. Eugeniusza nadal są do dyspozycji 
i  służą pomocą w dostarczeniu lekarstw i żywności. Potrzebujący mogą zgłaszad się 
telefonicznie pod numerem 690 333 893.  

Pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem, który zawsze był w sobotę przed 
Niedzielą Miłosierdzia, będzie później, w najbliższym możliwym czasie. 

W  Niedzieli można przeczytad:  Jak trwoga – to do Boga! Kwarantanna nie może 
oddzielid nas od Boga; Rekolekcje wielkopostne – Bezradośd; Papież, który umacniał 
wiarę; Minister od koronawirusa; Dzieci i zdalna praca. 
Do wieczności odeszły: śp. Teresa Sarnecka i Ludwika Mandziej. Wieczny 
odpoczynek… 
 


