NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 12.04.2020.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Życzenia: Drodzy Parafianie i Przyjaciele! Tegoroczny Wielki Post i Święta Wielkanocne, które

przeżywamy przebiegają jakże inaczej niż dotychczasowe; doświadczamy ogołocenia i nowości,
których nie planowaliśmy w ramach wielkopostnych umartwień. Nie planowaliśmy, a jednak
w perspektywę chrześcijańskiego uniżenia okoliczności te mogą się wpisać pozytywnie i przynieść
nieoczekiwane owoce. Fakt, że normalne funkcjonowanie wspólnoty Kościoła i naszej parafialnej
wspólnoty, zostało gwałtownie i radykalnie ograniczone, może okazać się mocą, rodzącą się ze
słabości, jak śmierć Jezusa przyniosła Jego Zmartwychwstanie - NOWE ŻYCIE!
Zatem błogosławieni jesteście Wy, którzy ograniczenia, związane z pandemią, potraficie wpisać
w doświadczenie krzyża, by następnie zobaczyć je w świetle Zmartwychwstania!
Wszystkim Wam Drodzy Parafianie i Przyjaciele życzymy, aby fakt pustego grobu był zawsze
znakiem zwycięstwa ŻYCIA nad śmiercią i MIŁOŚCI nad obojętnością.
Zmartwychwstały Pan, potwierdzający i wypełniający Pisma, to dla nas znak, że historia nie jest
w rękach chaosu lub przypadku, ale jak wyszła z rąk Stwórcy, tak zostanie przez Niego
przygarnięta i złożona w całość w nowej harmonii oraz w doskonałości i pełni.
Radosnych i pełnych Bożej i ludzkiej miłości Świąt Wielkanocnych!
Wszystkim Parafianom i Przyjaciołom, których tutaj z nami fizycznie nie ma, życzymy abyśmy się rychło spotkali
w naszej świątyni przy stole Eucharystii i ucieszyli się sobą. Zostańcie z Bogiem!
2. Nadal trwają obostrzenia związane z trwającą epidemią, dlatego do przyszłej niedzieli obowiązują
ograniczenia osobowe dla uczestników liturgii. W Mszach św. i nabożeństwach może uczestniczyć tylko 5
osób, dlatego zostawmy pierwszeństwo udziału w Mszach św. tym, którzy mają zamówione intencje. Stosujmy
środki bezpieczeństwa, uważajmy na siebie i naszych bliźnich i łączmy się poprzez media. Przypominamy, że na
kanale YouTube parafii jest nadawany ciągły przekaz z naszej świątyni, dlatego zachęcamy do łączności
duchowej. Wystarczy wejść na stronę internetową parafii i nacisnąć ikonę „transmisja na żywo” lub wpisać na
YouTube nazwę parafii. Dziękujemy tym wszystkim, którzy już korzystają i zachęcamy także innych.
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. Codziennie do II
Niedzieli Wielkanocnej odprawiamy przed Mszą św. wieczorną Nowennę do Bożego Miłosierdzia.
4. Jutro drugi dzień świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Msze św. jak w niedzielę. O godz. 1740 nowenna
przed Niedzielą Miłosierdzia.
5. Codziennie o godz. 1730 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy do Bożego
Miłosierdzia o ustanie epidemii. W środę od godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu.
6. W piątek - 17 dzień miesiąca, o godz. 1730 Godzinki do Dzieciątka Jezus oraz Msza św. w intencjach
poleconych Dzieciątku Jezus. Z racji Oktawy Zmartwychwstania nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.
7. Przyszła niedziela – II Wielkanocna, to Święto Bożego Miłosierdzia. Szczególny dzień, by zaczerpnąć ze
zdrojów Bożego Miłosierdzia. Jest to święto patronalne Caritas, dlatego na Mszy św. o godz. 900 polecać
będziemy tych wszystkich, którzy w naszej parafii czynnie świadczą miłosierdzie. O godz. 1500 nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia. Ze względu na zaistniałą sytuację, skarbonki wielkopostne Caritas z jałmużną
wielkopostną, prosimy złożyć po zniesieniu ograniczeń.
8. PZC informuje, że w dniu 16 kwietnia od godz. 1030 wydawane będą artykuły spożywcze.
9. Pragniemy wyrazić wdzięczność tym Parafianom, którzy włączyli się w przygotowanie i przeżycie
tegorocznych Świąt Wielkanocnych. Dziękujemy tym osobom, które posprzątały świątynię. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego Grobu Pańskiego i wystroju świątyni. Dziękujemy
tym, którzy posługując brali czynny udział w obrzędach liturgicznych Triduum Paschalnego. Dziękuję Księżom
wikariuszom, naszym zakrystianom - pani Zosi oraz p. Andrzejowi, p. organiście, szafarzom Komunii Św., LSO
i scholii. 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. Bóg zapłać wszystkim tym, którzy złożyli ofiary przelewając je na konto
bankowe parafii. W tym trudnym także dla nas czasie dziękujemy za Waszą życzliwość i wszelkie wsparcie
duchowe oraz materialne. Niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy Was swym błogosławieństwem i hojnie
Wam wynagrodzi.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy świątecznej, która wyłożona jest na stoliku.

