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 Podziękowania dla Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda za 
przygotowanie i przeprowadzenie Modlitwy za Miasto Gorzów oraz dla 
wszystkich uczestniczących za obecnośd i modlitwę. 
Spotkanie dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. i ich 
rodziców dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00. Obecnośd obowiązkowa. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie 
ofiary złożone w kościele oraz przelane na konto Parafii wielkie Bóg zapład. 
Nabożeostwa majowe w niedziele o godz. 18.30, w tygodniu o godz. 18.00. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Procesja fatimska będzie w czwartek 13 maja po Mszy św. wieczornej. 
Spotkanie lektorów Słowa Bożego w czwartek po wieczornej Mszy św. 
Nowenna do Ducha Świętego od piątku. Niedziela Zesłania Ducha Świętego 
przypada 23 maja. 

Apel Jasnogórski przy grocie przed kościołem w sobotę o godz. 21.00. 
Uroczystośd Wniebowstąpienia Paoskiego przypada w niedzielę za tydzieo. 
W nocy z 3 na 4 maja w sanktuarium św. Jakuba w Jakubowie wybuchł pożar. 
Ogieo poczynił poważne szkody w domu parafialnym. Zbiórka do puszek na 
odbudowę domu parafialnego w Jakubowie zostanie przeprowadzona w całej 
diecezji w przyszłą niedzielę 16 maja. W gablocie jest też numer konta, na 
które można wpłacad datki na ten cel. 
Kurs przedmałżeoski w Parafii Chrystusa Króla będzie od niedzieli za tydzieo. 
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00. Nauki w tygodniu od poniedziałku do 
piątku o godz. 19.00. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: temat 
numeru: Dar starości; Co robi Kościół na rzecz walki z pandemią? oraz 
bezpłatny dodatek – aktualny tekst Litanii Loretaoskiej. W Niedzieli: Z czym 
zmaga się abp Jędraszewski?; Uratował życie papieża; Litania nie tylko na maj; 
Domowy chleb w modzie – przepisy na chleb żytni razowy na zakwasie i chleb 
z ziarnami. 
Do wieczności odeszły: śp. Zofia Kotula i Zuzanna Gospodarek. Wieczny 
odpoczynek… 
 


