
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 21.04.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiaj z głęboką wiarą powtarzamy: CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE 
ZMARTWYCHWSTAŁ! Niech ta radosna prawda, która dzisiaj z całą mocą wybrzmiewa, przenika naszą 
codzienność, 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 nie będzie Mszy św. o godz. 1600.  O godz. 1740 nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia. 
2. 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 ciągle paschalną ofiarą 
Chrystusa. Codziennie do II Niedzieli Wielkanocnej odprawiamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia, 
3. Jutro drugi dzień świąt – Wielkanocny Poniedziałek. W kościołach całej Polski wspieramy modlitewnie                     
i materialnie KUL. Msze św. jak w niedzielę z jednym wyjątkiem, że nie będzie Mszy św. o godz. 1600. O godz. 
1740 nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia. 
4. We wtorek na Mszę św. i spotkanie zapraszamy kandydatów do sakramentu bierzmowania z najstarszej 
grupy,  którzy przyjmą ten sakrament 29 maja br. Prosimy wszystkich o obecność. 
We wtorek od godz. 1430 Caritas i Tele – Zdrowie zapraszają na Dzień otwarty Stacji Caritas. W ramach Dnia 
otwartego wykonywane będą bezpłatnie badania najnowocześniejszymi urządzeniami telemedycznymi, m. 
innymi: badanie poziomu cukru, EKG, spirometria, pulsoksymetria, itp. Badania są bezpłatne i odbędą się w 
naszej Świetlicy Parafialnej Caritas. Zapraszamy.  
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą do MB 
Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Na Mszę św. wieczorną i comiesięczne spotkanie po niej prosimy 
kandydatów do bierzmowania z kl. VII i VIII szkoły podstawowej.  
6. W czwartek o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy przeciwko życiu. Na Mszę św. i spotkanie 
prosimy kandydatów z kl. VI szkoły podstawowej. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie POAK.  
7. W piątek z racji Oktawy Zmartwychwstania nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Po Mszy św. 
spotkanie Rycerzy Kolumba. O godz. 2100 zapraszamy na Apel Jasnogórski.  
8. Przyszła niedziela – II Wielkanocna, to Święto Bożego Miłosierdzia. Szczególny dzień, by zaczerpnąć ze 
zdrojów Bożego Miłosierdzia. W tym dniu rozpocznie się w Kościele 75 Tydzień Miłosierdzia, przeżywany pod 
hasłem: „Miłosierni miłosierdzia dostąpią”. 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 swój dar pieniężny. Również dorosłych prosimy o przyniesienie skarbonek z jałmużną.            
O godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Msza św. o godz. 1600 w intencji Straży Honorowej NSPJ. 
9. „Bóg zapłać” parafianom z bloku 13 przy ul. Moniuszki za pełniony dyżur porządkowy w świątyni  i ofiarę 
480 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę  o godz. 700.  W tym tygodniu prosimy o taki dyżur 
parafian z  bl. nr 15 przy ul. Moniuszki.  
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. Nasze podziękowanie kierujemy do tych osób, które ofiarnie włączyły się                               
w przygotowanie  tegorocznego Grobu Pańskiego, wykonując piękne dekoracje, jak też do wystroju 
świątyni. Również tym wszystkim, którzy brali czynny udział w czynnościach liturgicznych Triduum 
Paschalnego. Dziękuję księżom współpracownikom za posługę kapłańską, naszej pani kościelnej,                     
p. organiście, szafarzom Komunii Św., 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 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 błogosławieństwem  i hojnie Wam wynagrodzi.    
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy świątecznej, która wyłożona jest na stoliku. Oprócz „Gościa 
Niedzielnego” i „Niedzieli” jest czasopismo „Nasza Arka” oraz „Miłujcie się”. Warto w czasie świątecznych dni 
sięgnąć po ten rodzaj prasy i pogłębić naszą wiedzę i wiarę.  


