II NIEDZIELA WIELKANOCNA, czyli BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
03.04.2016. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Komunikat KEP w sprawie pełnej ochrony życia człowieka.
2. Przeżywamy dzisiaj Święto Bożego Miłosierdzia ustanowione przez św. Jana Pawła II w 2000
roku. Sam Pan Jezus przez Apostołkę Bożego Miłosierdzia św. S. Faustynę ogłosił: „W tym dniu
(...) wylewam całe morze łask na dusze które zbliżą się do źródła Miłosierdzia Bożego”.
Korzystajmy z tego daru wypraszając dla siebie i świata dar Bożego Miłosierdzia.
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna również 72 Tydzień Miłosierdzia, przeżywany pod hasłem:
„Miłosierni jak Ojciec”. Dziś o godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina
Miłosierdzia. O godz. 1655 comiesięczna prelekcja, po niej 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 przeniesiona Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Jak co roku
gorąco zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przyrzeczenie Duchowej
Adopcji składa się na 9 miesięcy. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z istotą tego Dzieła mogą
zabrać sobie ze stolika okolicznościowe informatory. Chętni do podjęcia tego dzieła proszeni są
o zabranie ze stolika deklaracji Duchowej Adopcji. Wypełnione deklaracje prosimy odciąć
i przynieść jutro na Mszę św. o godz. 1800, podczas której nastąpi obrzęd przyjęcia Duchowej
Adopcji. Prosimy także o przyniesienie z sobą świec. Na stoliku wyłożone są także modele
10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka. Składając ofiarę w kwocie min. 5 zł można je sobie
zabrać. Pieniądze z ich sprzedaży Fundacja Małych Stópek przekaże potrzebującym kobietom na
zakup pieluch dla dzieci. Jutro po Mszy św. obowiązkowa zbiórka dla wszystkich ministrantów.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 1800 spotkanie
dla scholii, a po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z modlitwą o powołania.
7. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia wg stałego
porządku. O godz. 1800 Msza św. o Bożym Miłosierdziu. Po Mszy św. spotkanie dla Rycerzy
Kolumba. Zapraszamy także chętnych mężczyzn, którzy chcieliby przynależeć do tej męskiej
wspólnoty.
8. W przyszłą niedzielę – drugą miesiąca, ofiary złożone na tacę przeznaczone będą w sposób
szczególny na inwestycje parafialne. O godz. 1700 odbędzie się nabożeństwo paschalne – Via Lucis.
9. PZC informuje, iż cotygodniowe dyżury zespołu odbywać się będą w czwartki w godzinach od
1600 do 1745.
10. W zakrystii można nabyć bony towarowe o nominale 2, 5 i 10 zł, uprawniające do zakupu
artykułów spożywczych lub przemysłowych w wybranych sklepach. Jest to inicjatywa Rycerzy
Kolumba z racji roku Miłosierdzia, mająca na celu wsparcie osób, którzy proszą nas o udzielenie im
pomocy finansowej. Taki bon można im wtedy ofiarować i w ten sposób mamy pewność, że będzie
on wykorzystany na konkretny cel.
11. Dziękujemy parafianom z bl. nr 10 przy ul. Wianek, m. od 1-20 za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 110 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o dyżur porządkowy parafian z tego samego bloku, m. od 21 do 40.
12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

