NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 16.04.2017.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj w najważniejszy dzień w roku, my uczniowie Jezusa z głęboką wiarą powtarzamy:
„CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ – PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!” Niech radość płynąca ze
zmartwychwstania Chrystusa przepełnia nasze serca, abyśmy nasyceni miłością Chrystusa potrafili
iść i głosić, że Pan prawdziwie zmartwychwstał i każdego człowieka obdarzył zbawieniem. Niech
moc światła wielkanocnego poranka przenika nas i pobudza, abyśmy potrafili – za przykładem św.
Brata Alberta, patrona tego roku – dzielić się sobą poprzez służbę drugiemu człowiekowi.
Wszystkim Wam, Drodzy Parafianie i przybyli do nas Goście z serca życzymy: Radosnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego!
2. Dzisiaj nie będzie Mszy św. o godz. 1600. 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 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. 1730 Godzinki do Dzieciątka Jezus i nowenna
przed Niedzielą Miłosierdzia. Msza św. o godz. 1800 w intencjach powierzonych Dzieciątku Jezus.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja.
6. W czwartek Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 1500 rozpocznie się okolicznościowe spotkanie
z okazji Święta Caritas dla dzieci świetlicowych oraz ich rodzin, jak też dla zaproszonych gości. Po Mszy
św. wieczornej zapraszamy na spotkanie osoby zaangażowane w organizację tegorocznego
Pikniku Rodzinnego.
7. W piątek o godz. 1900 odbędzie się spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, którzy 27
kwietnia przyjmą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Prosimy wszystkich o obecność. Z racji
Oktawy Zmartwychwstania w piątek nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.
8. Przyszła niedziela – II Wielkanocna, to Święto Bożego Miłosierdzia. Szczególny dzień, by
zaczerpnąć ze zdrojów Bożego Miłosierdzia. W tym dniu rozpocznie się w Kościele 73 Tydzień
Miłosierdzia, przeżywany pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Jest to święto patronalne Caritas, dlatego
w modlitwach polecać będziemy tych wszystkich, którzy w naszej parafii 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. Msza św. o godz. 1600
w intencji Straży Honorowej NSPJ. W Niedzielę Miłosierdzia zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do
puszek, jako pomoc ofiarom syryjskiego konfliktu. Naszej pomocy oczekuje ponad 13 milionów
Syryjczyków, szczególnie w zrujnowanym Aleppo.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 4 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1-24 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 170 zł. Pracowało 6 osób. 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.
10. Pragniemy wyrazić szczególną wdzięczność 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 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, czyli Pani Zosi i p. Andrzejowi, zaangażowanym paniom i panom za wszelką pomoc,
organiście, LSO, scholii, wszystkim wspólnotom i każdemu z osobna za czynny udział
w przeżywaniu naszych parafialnych uroczystości. Dziękujemy różom różańcowym,
Stowarzyszeniu Krwi Chrystusa, Straży Honorowej NSPJ 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.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy świątecznej, która wyłożona jest na stoliku pod chórem.
Oprócz „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli” jest czasopismo dla młodzieży „Droga” oraz „Miłujcie się”.
Warto w czasie świątecznych dni sięgnąć po ten rodzaj prasy i pogłębić naszą wiedzę i wiarę.

