NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 04.04.2021.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Życzenia: Drodzy Parafianie i Przyjaciele! Kolejny raz w życiu dane jest nam świętować
uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. I choć przeżywamy te święta corocznie, to
jednak okoliczności są zawsze inne, zawsze nowe. Czas pandemii pokazuje nam kruchość
naszych planów, ustawia nas – jako ludzi – na „swoim” miejscu, miejscu stworzenia, które
nie jest Bogiem, które jest zależne od zewnętrznych okoliczności, pomimo geniuszu, jaki
duch ludzki osiągnął poprzez wieki. W obliczu tych wydarzeń pozostaje coś, co jest
pewne, niezachwiane, coś, co nie zależy od losów historii: prawda o zmartwychwstaniu
Chrystusa. Ten fakt jest dla nas wszystkich punktem odniesienia, miarą, którą mamy
oceniać naszą historię. Zmartwychwstały Chrystus, powracający zwycięski jest
odpowiedzią na każde pytanie, jakie rodzi się w ludzkim sercu. Dajmy się zatem ogarnąć
tą Dobrą Nowiną: Chrystus zmartwychwstał i żyje, kocha nas oraz zbawia i przemienia
nasze życie. Życzymy Wam Drodzy Parafianie i Przyjaciele, niech Jezus
Zmartwychwstały napełnia Wasze życie wiarą, nadzieją i miłością! Błogosławionych
i radosnych świąt przeżytych w gronie najbliższych kochających serc.
2. Nadal trwają obostrzenia związane z trwającą epidemią, dlatego stosujmy środki bezpieczeństwa, uważajmy
na siebie i naszych bliźnich i łączmy się fizycznie lub poprzez media jako wspólnota parafialna. Przypominamy,
że na kanale YouTube parafii jest nadawany ciągły przekaz z naszej świątyni, dlatego zachęcamy do
korzystania z tej formy duchowej łączności.
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. Nie będzie Mszy św. o 1600.
O godz. 1740 nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia. Taca na KUL.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą do
Przeczystego Serca św. Józefa. Spotkanie Rycerzy Kolumba zostaje przeniesione na 19 kwietnia.
6. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy św. spotkanie
animatorów tej wspólnoty.
7. W piątek o godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1800 Msza św. w intencji Straży
Honorowej i spotkanie dla przedstawicieli tej wspólnoty. Z racji Oktawy w tym dniu nie obowiązuje post.
8. Najbliższa niedziela to Święto Bożego Miłosierdzia – szczególny dzień, by zaczerpnąć ze zdrojów Bożego
Miłosierdzia. Jest to święto patronalne Caritas, zatem Msza św. o godz. 12 00 sprawowana będzie w intencji
PZC i tych parafian, którzy czynnie świadczą miłosierdzie. Przez całą niedzielę Miłosierdzia, prosimy składać
skarbonki z jałmużną wielkopostną. O godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, a po nim cicha
adoracja Najświętszego Sakramentu do nabożeństwa. O godz. 1715 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic
różańcowych dla zelatorów i ich zastępców. Msza św. o godz. 1800 w intencji Straży Honorowej NSPJ.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 15 przy ul. Moniuszki za pełniony dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę
340 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur
parafian z bloku nr 17 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, za przygotowanie Grobu Pańskiego i dekoracje świątyni. Również tym wszystkim,
którzy brali czynny udział w czynnościach liturgicznych Triduum Paschalnego. Dziękuję księżom wikariuszom
za posługę kapłańską, naszej ofiarnej służbie kościelnej - 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 na konto 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.
11. W bocznej nawie zamontowane zostały witraże przedstawiające postacie polskich świętych ostatnich
wieków. Zachęcamy do obejrzenia i bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za ich
ufundowanie. Pamiątką ich daru są inskrypcje umieszczone na witrażach.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy świątecznej, która wyłożona jest na stoliku.

