
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
NIEDZIELA PALMOWA – 5 kwietnia 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 do środy będą w kaplicy św. 
Eugeniusza. Ceremonie Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty będą bez udziału 
wiernych. 

Dzisiaj jest Niedziela Palmowa Męki Paoskiej i zaczyna się Wielki Tydzieo. 

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. 

Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły rozpoczyna się dzisiaj. Odmawiamy ją indywidualnie. 

Na Facebooku Oblatów z Gorzowa Wlkp. są na żywo transmisja: Mszy św. dzisiaj i za tydzieo w 
niedzielę o godz. 10.00, od poniedziałku do środy o godz. 7.30, w czwartek i piątek o godz. 18.30, w 
sobotę o 21.30, Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 17.30 i Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17.30 oraz 
modlitwy różaocowej codziennie o godz. 20.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
Kaplica św. Eugeniusza będzie otwarta każdego dnia od rana do wieczora. Całodzienna adoracja 
Najświętszego Sakramentu w sobotę i niedzielę. 
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. 

Duszpasterstwo chorych. W sytuacjach zagrożenia życia można wezwad kapłana z  posługą 
sakramentalną do domu chorego. 

W związku zarządzeniem o celebracji Wielkiego Tygodnia informujemy, że bez udziału ludu należy 
sprawowad Mszę św. Wieczerzy Paoskiej w Wielki Czwartek, liturgię Męki Paoskiej w Wielki 
Piątek oraz Wigilię Paschalną. Może byd tylko 5 osób usługujących. Proszę łączyd się duchowo. 
Msza św. Wieczerzy Paoskiej w Wielki Czwartek o godz. 18.30. 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się w Wielki Piątek i kooczy się w sobotę przed 
Niedzielą Miłosierdzia, która przypada 19 kwietnia. Koronkę do Miłosierdzia Bożego w tych dniach 
odmawiamy indywidualnie o godz. 15.00. 
Liturgia Męki Paoskiej w Wielki Piątek o godz. 18.30. 

W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwośd od pokarmów mięsnych (od 14 roku życia aż do kooca 
życia) oraz post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa skromniejsze od 18 do 60 roku życia). Jest to 
również dzieo ścisłej abstynencji. Zachęca się również do zachowania postu w Wielką Sobotę aż do 
Wigilii Paschalnej. 

Błogosławieostwa pokarmów wielkanocnych, tzw. „święconki” nie będzie w kościele. Ma mied ona 
charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieostwo wypowiada ojciec, 
matka lub inna dorosła wierząca osoba. Tekst podany jest na stronie internetowej parafii. 
Msza św. Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę o godz. 21.30. 

Pierwsza poranna Msza św. w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6.00. Następne Msze św. o godz. 
10.00, 12.00 i 19.00. 

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. według porządku niedzielnego. 
W  Niedzieli można przeczytad:  Eucharystia w domu; Msza św. krok po kroku; Namiastka na czas 
pandemii; Uczestniczę czy oglądam?; Jak – dobrze! – przeżyd Triduum Paschalne; Słodkości na 
wielkanocnym stole. 

 


