II NIEDZIELA WIELKANOCNA, czyli BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
23.04.2017. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. 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”. Doświadczając Bożego Miłosierdzia jako Kościół, mamy
głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat,
prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
Dziś o godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina Miłosierdzia. O godz. 1600
Msza św. w intencji Straży Honorowej NSPJ. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 73 Tydzień
Miłosierdzia, przeżywany pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Dzisiejsza niedziela to święto patronalne
Caritas. Dziękujemy Bogu za wszystkie dzieła prowadzone w duchu miłości przez Caritas. Po Mszy
św. można dziś wesprzeć materialnie ofiary konfliktu syryjskiego, składając ofiarę do puszek lub
wysyłając SMS o treści SYRIA na numer 72052. Przy tej okazji zachęcamy do włączenia się w program
„Rodzina Rodzinie” organizowany przez Caritas Polska. Polega on na objęciu troską konkretnej rodziny
syryjskiej. Szczegóły tego programu znajdują się na wyłożonych ulotkach. Dziś lub w najbliższym
tygodniu dzieci oraz dorośl, proszeni są o złożenie w darze skarbonek z jałmużną wielkopostną.
2. Jutro – 24.04. - przeniesiona z dzisiejszego dnia – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski. Na Mszę św. wieczorną oraz spotkanie z okazji patronalnego święta
zapraszamy POAK. O godz. 1730 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi. O godz. 1900
nabożeństwo pokutne oraz spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, ich rodziców i świadków.
3. We wtorek – 25.04. – święto św. Marka, Ew. O godz. 1730 nabożeństwo wynagradzające za grzechy
przeciwko życiu. O godz. 1900 nabożeństwo w ramach triduum przed bierzmowaniem oraz próba
generalna dla wszystkich kandydatów, zaangażowanych rodziców i świadków bierzmowania.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 2100 comiesięczny
Apel Jasnogórski. Po Mszy wieczornej spotkanie PZC. Dopołudnia od godz. 900 oraz popołudniu od
godz. 1530 prosimy rodziców młodzieży bierzmowanej o pomoc w przygotowaniu świątyni i jej
obejścia do uroczystości bierzmowania.
5. W czwartek 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. W czwartek przypada Narodowy Dzień Pokuty za grzechy
przeciwko życiu człowieka.
6. W piątek – 28.04. – wsp. pierwszej świętej pary małżeńskiej – Zelii i Ludwika Martin, rodziców św.
Teresy od Dzieciątka Jezus. O godz. 1600 pierwsza próba dla I grupy komunijnej, a po Mszy
wieczornej o godz. 1900 próba dla II grupy. Na Mszy św. o godz. 1800 odbędzie się obrzęd
ustanowienia nowych lektorów parafii naszego dekanatu.
7. W sobotę – 29.04. - święto św. Katarzyny ze Sieny – Patronki Europy. Dzień Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego. O godz. 1600 w Zawichoście odbędą się uroczystości Jubileuszu 25 – lecia
sakry biskupiej oraz 90 rocznicy urodzin ks. Biskupa Wacława Świerzawskiego. Otoczmy Jubilata
modlitwą wdzięczności.
8. Przyszła niedziela – III Wielkanocy, to Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców. O godz.
1700 nabożeństwo paschalne „Via lucis” oraz zakończenie nabożeństw do Bożego Miłosierdzia.
9. Dzisiaj i w kolejne niedziele wielkanocne na Placu B. Głowackiego odbędzie się od godz. 1500 akcja
ewangelizacyjna „Wielka Misja na placach”. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. W związku z planowanym na niedzielę - 21 maja Piknikiem Rodzinnym, zwracamy się z prośbą
o ofiarowanie fantów na loterię. Nieużywane rzeczy lub książki prosimy składać do Świetlicy
Parafialnej lub do zakrystii. Zachęcamy także do ufundowania nagród rzeczowych.
11. Na tablicy ogłoszeń znajduje się zaproszenie dla związków niesakramentalnych na pielgrzymkę do
Ciężkowic oraz zaproszenie dla gimnazjalistów na Dzień Otwarty Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Kochanowskiego, m. od 25-48 za pełniony dyżur
w świątyni i ofiarę 190 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w intencji tych parafian we wtorek o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 6 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1 - 24.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest bardzo ciekawy w swej treści „Mały Gość
Niedzielny” dla dzieci, a do „Gościa Niedzielnego” dołączona jest płyta z filmem „Zmartwychwstanie”.

