NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 8.04.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj z głęboką wiarą powtarzamy: „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ – PRAWDZIWIE
ZMARTWYCHWSTAŁ!” Radujemy się ze Zmartwychwstania Pańskiego. Procesją rezurekcyjną
oznajmiliśmy tę prawdę całemu światu, że Chrystus zwyciężył śmierć, szatana i grzech. Niech ta radość
paschalna sprawi, że staniemy się świadkami Zmartwychwstałego. Życzymy Wam Bracia i Siostry,
Drodzy Parafianie i Goście, aby te Święta Wielkanocne były naprawdę radosne i zdrowe, ale nade
wszystko niech towarzyszy nam radość z tego, że Chrystus umarł za nas i zmartwychwstał. Niech
Zmartwychwstały Pan przymnoży nam wiary i nadziei, abyśmy stawali się coraz bardziej ludźmi Bożymi
i w miłości braterskiej podążali ku naszemu zmartwychwstaniu! Wesołych i błogosławionych Świąt!
2. Dzisiaj o godz. 1740 nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia.
3. Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzimy w
Kościele z wielką radością jako jeden dzień świąteczny. Osiem pierwszych dni Okresu Wielkanocnego
stanowi Oktawę Wielkanocy, tzw. Biały Tydzień. Obchodzi się je jako Uroczystości Pańskie. Zachęcamy
do przeżywania w duchu radości tychże dni i korzystania z Eucharystii, która jest ciągle paschalną ofiarą
Chrystusa. Codziennie do II Niedzieli Wielkanocy odprawiamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia,
4. Jutro drugi dzień świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Msze św. jak w niedzielę. W kościołach całej
Polski wspieramy modlitewnie i materialnie KUL. O godz. 1740 nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia
z modlitwą za zmarłych. Msza św. o godz. 1800 za zmarłych polecanych w wypominkach.
5. We wtorek przypada II rocznica Katastrofy Smoleńskiej – pamiętajmy w modlitwie o ofiarach tejże
narodowej tragedii.
6. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi Straż Honorowa NSPJ.
7. W czwartek o godz. 1730 spotkanie ze zmianą tajemnic SKC. Po Mszy św. wieczorowej o godz. 1845
odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci I komunijnych. Prosimy wszystkich
o niezawodną obecność.
8. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia zakończone Nowenną
i Mszą św. o Bożym Miłosierdziu. O godz. 1700 z racji 13 dnia miesiąca modlitwa różańcowa. Po Mszy
św. krótkie spotkanie Straży Honorowej NSPJ. O godz. 1900 odbędzie się spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania z klasy III, którzy 18 kwietnia przyjmą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Prosimy
wszystkich o obecność. W piątek z racji Oktawy nie obowiązuje post. Piątek – 13 kwietnia, to światowy
dzień pamięci o ofiarach Katynia. O godz. 1630 spotkanie Kółka Dzieciątka Jezus. Wspólnota dla Intronizacji
zaprasza w tym dniu parafian na adorację nocną w kaplicy wieczystej adoracji na Serbinowie
9. W sobotę po Mszy św. wieczorowej spotkanie Rycerzy Kolumba. Gdyby byli panowie zainteresowani
przynależnością do tej męskiej wspólnoty, to również zapraszamy na to spotkanie.
10. Najbliższa niedziela – II Wielkanocna, to Święto Bożego Miłosierdzia. Szczególny dzień, by
zaczerpnąć ze zdrojów Bożego Miłosierdzia. Jest to święto patronalne Caritas, zatem Msza św. o godz.
1030 sprawowana będzie w intencji PZC i tych parafian, którzy czynnie świadczą miłosierdzie. Na Mszę
św. o godz. 1200 prosimy dzieci, które w okresie Wielkiego Postu składały swe ofiary do skarbonek
Caritas, aby w darach ofiarnych złożyły ten dar jałmużny wielkopostnej przeznaczonej dla chorych
i ubogich dzieci. O godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, a po nim adoracja Najświętszego
Sakramentu do Mszy św. wieczorowej. Msza św. o godz. 1800 w intencji Straży Honorowej NSPJ.
W przyszłą niedzielę gościć będziemy kleryków z WSD w Sandomierzu, w ramach niedzieli
powołaniowej. Również w przyszłą niedzielę wyruszy z parafii autokarowa pielgrzymka do Krakowa –
Łagiewnik i Zakopanego. Wyjazd o godz. 600 z pod kościoła.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 10 przy ul. Waryńskiego, m. od 25 – 47 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 164 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w sobotę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 12 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 - 24 .
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy świątecznej, która wyłożona jest na stoliku pod chórem.
12. Pragniemy wyrazić szczególną wdzięczność tym wszystkim parafianom, którzy włączyli się
w przygotowanie i przeżycie tegorocznych Świąt Wielkanocnych. Dziękujemy za pracę przy sprzątaniu
świątyni i jej obejścia, za przygotowanie Grobu Pańskiego i wystroju świątyni. Również tym wszystkim,
którzy brali czynny udział w czynnościach liturgicznych Triduum Paschalnego. Dziękuję księżom
współpracownikom za posługę kapłańską, naszej ofiarnej służbie kościelnej, paniom dekoratorkom,
organiście, LSO, scholii, wszystkim wspólnotom i każdemu z osobna za czynny udział w przeżywaniu
naszych parafialnych uroczystości. Dziękujemy różom różańcowym, Straży Honorowej NSPJ,
Wspólnocie Żywego Różańca do Krwi Chrystusa oraz osobom indywidualnym za ofiary na kwiaty do
Bożego Grobu i wszystkim Wam za każdą ofiarę i dobro wniesione do naszej wspólnoty. Niech
Zmartwychwstały Jezus obdarzy Was swym błogosławieństwem i stokrotnie Wam wynagrodzi.

