II NIEDZIELA WIELKANOCNA, czyli BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
12.04.2015. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Odezwa Młodych przed Nawiedzeniem Symboli ŚDM.
2. Przeżywamy dzisiaj Święto Bożego Miłosierdzia ustanowione przez św. Jana Pawła II..
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna również 71 Tydzień Miłosierdzia, przeżywany pod hasłem: „Caritas
dla rodziny”. Dziś o godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina Miłosierdzia.
O godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 1600 Msza św. w intencji
Straży Honorowej NSPJ. Dzisiejsza niedziela to święto patronalne Caritas. Dziękujemy Bogu za
wszystkie dzieła prowadzone w duchu miłości przez Caritas. Po Mszy św. można złożyć do puszki
ofiarę na Caritas diecezjalny. Na Mszy św. o godz. 1200 dzieci oraz dorośli złożą w darach skarbonki
z jałmużną wielkopostną. Dziś od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Caritas bezpłatne porady prawne.
3. W miesiącu kwietniu będziemy odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
4. Jutro z racji 13 dnia miesiąca, wieczorna Msza św. o Matce Bożej Fatimskiej w stałych
intencjach oraz za zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św. modlitwa różańcowa. Na
Mszę św. wieczorną i comiesięczne spotkanie formacyjne prosimy kandydatów do bierzmowania
z I klasy gimnazjum. Jutro od godz. 2100 do 600 rano we wtorek, w kaplicy Wieczystej Adoracji
na Serbinowie nasza parafia prowadzi adorację nocną. O godz. 2300 w dolnym kościele Msza św.
Zachęcamy do udziału w tej adoracji. Istnieje możliwość dowozu, o godz. 2030 z przed kościoła. Jutro
przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia.
5. We wtorek po Mszy św. wieczorowej o godz. 1900 odbędzie się spotkanie formacyjno organizacyjne dla rodziców dzieci I komunijnych. Prosimy o obecność wszystkich. Przy tej okazji
nadmieniamy, że I Komunia św. odbędzie się 9 maja o godz. 1200 dla Szkoły Społecznej i 10 maja
dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 na Mszy św. o godz. 10 30 oraz 1200, natomiast rocznica
I Komunii św. dzieci klas III będzie miała miejsce w niedzielę 31 maja.
6. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Wyjątkowo w tym dniu na
Mszę św. i spotkanie formacyjne prosimy kandydatów do bierzmowania z II klasy gimnazjum.
7. W czwartek o godz. 1900 rozpocznie się Triduum dla młodzieży, która w sobotę przyjmie
Sakrament Bierzmowania. Prosimy wszystkich o obecność. W czwartek od godz. 1200 z parkingu
przed kościołem można będzie zabrać sobie darmowe jabłka. Zachęcamy wszystkich parafian do
skorzystania.
8. W piątek z racji 17 dnia miesiąca Godzinkami o godz. 1730 rozpocznie się Nabożeństwo do
Dzieciątka Jezus. Zachęcamy do udziału w nim i wypisaniu intencji modlitewnych. O godz. 1900
modlitewne spotkanie oraz próba generalna dla młodzieży przystępującej do Bierzmowania oraz
ich świadków.
9. W sobotę o godz. 900 odbędzie się nabożeństwo pokutne oraz spowiedź dla przystępujących do
bierzmowania, ich świadków i rodzin. Po spowiedzi prosimy rodziców o pomoc
w przygotowaniu świątyni i jej obejścia do uroczystości. Na Mszy św. o godz. 1800 JE ks. bp
Krzysztof Nitkiewicz udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Ogarnijmy
bierzmowanych naszą modlitwą, by przeżyli swe życie w mocy Ducha Świętego.
10. W przyszłą niedzielę – 19 kwietnia na Świętym Krzyżu rozpocznie się Peregrynacja Symboli
ŚDM w naszej diecezji, która potrwa do dnia 2 maja br. W naszym dekanacie Nawiedzenie Symboli
przeżywać będziemy w dniach 27/28 kwiecień, a odbędzie się ono w parafii św. Barbary,
w Mokrzyszowie, Wielowsi oraz na Serbinowie. Szczegóły tego wyjątkowego wydarzenia podamy
w najbliższe niedziele. W przyszłą niedzielę o godz. 1700 odbędzie się wielkanocne nabożeństwo –
„Via Lucis” w intencji owoców tego Nawiedzenia.
11. W związku z planowanym Piknikiem Rodzinnym zwracamy się z prośbą o ofiarowanie fantów na
loterię i ufundowanie nagród.
12. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z myślą o wsparciu prowadzonych prac w parafii.
Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom za każdy gest serca i wszelką pomoc.
13. Dziękujemy tym parafianom, którzy w geście odpowiedzialności sprzątali w ubiegłym tygodniu
świątynię, ponieważ z wyznaczonych mieszkań nikt się nie zgłosił na dyżur porządkowy. Msza św.
w intencji tych sprzątających we czwartek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy
parafian z bl. nr 12 przy ul. Kochanowskiego.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

