NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAOSKIEGO – 05.04.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj z głęboką wiarą powtarzamy: CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE
ZMARTWYCHWSTAŁ! Niech ta radosna prawda, która dzisiaj z całą mocą wybrzmiewa, przenika naszą
codziennośd, niech Zmartwychwstały Jezus obdaruje nas nowym Życiem, swym Światłem i swoją Siłą.
Wszystkim Parafianom i Gościom przybyłym do naszej parafii na święta, życzymy „wiary, która staje się
widzeniem, nadziei, która staje się spełnieniem oraz miłości, która staje się szczęściem”
/ks. J. Twardowski/. Niech spotkanie ze Zbawicielem tutaj przy Stole Eucharystycznym i przy stole
w domach rodzinnych umocni was i wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju. Wesołego Alleluja!
Dzisiaj o godz. 1740 nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia.
2. Pięddziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzimy
w Kościele z wielką radością jako jeden dzieo świąteczny. Osiem pierwszych dni Okresu Wielkanocnego
stanowi Oktawę Wielkanocy, tzw. Biały Tydzieo. Obchodzi się je jako Uroczystości Paoskie. Zachęcamy
do przeżywania w duchu radości tychże dni i korzystania z Eucharystii, która jest ciągle paschalną ofiarą
Chrystusa. Codziennie do II Niedzieli Wielkanocnej odprawiamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia,
3. Jutro drugi dzieo świąt– Wielkanocny Poniedziałek. W kościołach całej Polski wspieramy modlitewnie
i materialnie KUL. O godz. 1740 nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia.
4. We wtorek na Mszy św. wieczorowej modlid się będziemy w intencji Wspólnoty Neokatechumenalnej
w 7 rocznicę jej powstania.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
6. W czwartek na Mszę św. wieczorną i comiesięczne spotkanie po niej zapraszamy SKC oraz ERM.
W czwartek o godz. 1900 odbędzie się spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy III gimnazjum,
którzy 18 kwietnia przyjmą sakrament dojrzałości chrześcijaoskiej. Prosimy o obecnośd młodzież wraz
z rodzicami.
7. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się Nabożeostwo do Bożego Miłosierdzia zakooczone Nowenną
i Mszą św. o Bożym Miłosierdziu. Również rozpoczniemy w tym dniu dziewięciotygodniową Nowennę
przed Świętem NSPJ, w związku z przypadającą w tym roku 250 rocznicą powstania tego święta. Po
Mszy św. comiesięczne spotkanie Straży Honorowej NSPJ. W tym dniu nie obowiązuje post. W piątek
przypada piąta rocznica katastrofy pod Smoleoskiem. Zachęcamy do modlitwy za ofiary tej katastrofy
oraz za naszą Ojczyznę.
8. Najbliższa niedziela – II Wielkanocna, to Święto Bożego Miłosierdzia. Szczególny dzieo, by zaczerpnąd
ze zdrojów Bożego Miłosierdzia. W tym dniu rozpocznie się w Kościele 71 Tydzieo Miłosierdzia,
przeżywany pod hasłem: „Caritas dla rodziny”. 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 klas II oraz te 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 nabożeostwo do Bożego Miłosierdzia. Msza św. o godz. 1600
w intencji Straży Honorowej NSPJ. O godz. 1700 modlitwa różaocowa, a po niej zmiana tajemnic
różaocowych. Od godz. 1500 do 1600 w świetlicy Parafialnej odbędą się bezpłatne porady prawne.
Zachęcamy do skorzystania.
9. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy świątecznej, która wyłożona jest na stoliku pod chórem.
10. „Bóg zapład” parafianom z bloku nr 6 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1-24 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 115 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 25 - 48.
11. Dziękujemy również za złożone ofiary na paczki świąteczne dla potrzebujących w kwocie 1450 zł.
12. Pragniemy wyrazid szczególną wdzięcznośd tym wszystkim parafianom, którzy włączyli się
w przygotowanie i przeżycie tegorocznych Świąt Wielkanocnych. Dziękujemy za prace przy sprzątaniu
świątyni i jej obejścia, za przygotowanie Grobu Paoskiego i wystroju świątyni. Również tym wszystkim,
którzy brali czynny udział w czynnościach liturgicznych Triduum Paschalnego. Dziękuję księżom
współpracownikom za posługę kapłaoską, 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 różaocowym, Stowarzyszeniu Krwi Chrystusa, Straży
Honorowej NSPJ, 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
błogosławieostwem i stokrotnie Wam wynagrodzi.

