OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Zmartwychwstania
4.04.2021 r.
1. Wszystkim Drogim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym
i doświadczenie Jego miłości niech odmienia nasze życie i stanie się dla nas
źródłem nadziei, a nadzieja siłą, aby radosne Alleluja rozbrzmiewało
w naszych sercach, domach i wszystkich miejscach, do których Jezus nas
posyła.
2. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. według porządku niedzielnego.
Ofiary składane w tym dniu na tacę zostaną przekazane uczelniom
katolickim.
3. We wtorek i piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 do
18.00.
Przypominamy, że w najbliższy piątek, ze względu na trwającą Oktawę
Świąt Wielkanocnych, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.
4. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. o godz. 12.30
adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 15.00.
5. W przyszłą niedzielę, rozpoczynającą Tydzień Miłosierdzia, po Mszach św.
zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na działalność Caritas naszej
Diecezji.
6. W Niedzielę Miłosierdzia odbywała się tradycyjnie Pielgrzymka
Maturzystów naszej Diecezji. W tym roku będzie miała wymiar dekanalny.
Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Wyjdźcie Mu na spotkanie”.
W naszym kościele Msza św. w intencji maturzystów połączona z aktem
zawierzenia w przyszłą niedzielę o godz. 9.30.
7. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. W sposób szczególny
dziękujemy osobom, które pomogły przygotować nasz kościół do
Świąt Wielkanocnych, tzn. wykonać Boży Grób, Ciemnicę i posprzątać
świątynię i dziedziniec.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.

9. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, wiary, nadziei,
doświadczenia miłości Boga, który oddał za nas życie i powstał z martwych,
abyśmy i my mogli powstawać teraz ze śmierci grzechu, a kiedyś do życia
wiecznego.
10.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Grażyna Kudinow, lat 61,
z ul. Armii krajowej, śp. Zenon Pirowicz, lat 73, z ul. Marcowej, śp. Antoni
Kwiatkowski, lat 73, z ul. Daszyńskiego. Wieczny odpoczynek racz Im dać,
Panie…

