Ogłoszenia na 16 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenia Parafialne –

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego „A”

16/17 kwietnia 2017 roku.

1. Dzisiaj radosna Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Pochylając się nad Pustym
Grobem Chrystusa, wpatrzeni w blask Wielkanocnej Jutrzenki, dostrzegamy potęgę Tego, który
pokonał cierpienie, śmierć, piekło i szatana. Wszystkim Drogim Parafianom, przybyłym
Gościom i Sympatykom naszego Sanktuarium, chorym w szpitalach i Hospicjum oraz
wszystkim ludziom dobrej woli składamy najserdeczniejsze życzenia wielkanocne: Niech Moc
Chrystusa płynąca z Jego Krzyża i blask bijący z Pustego Grobu ożywią naszą wiarę i będą dla
nas skutecznym wsparciem w trudach codzienności, a nadzieja uczestnictwa w zwycięstwie
Pana stanowi źródło naszej chrześcijańskiej radości. Radosnego Alleluja! Nowenna przed
Świętem Bożego Miłosierdzia wraz z Koronką do Bożego Miłosierdzia codziennie w łączności z
wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo.

2. Msze św. dzisiaj w/g porządku niedzielnego z wyjątkiem Mszy św. o godz. 9,oo.

3. Bóg zapłać wszystkim za liczny udział w Liturgii Wielkiego Tygodnia i za ofiary na kwiaty do
Grobu Pańskiego. Szczególne podziękowania dla naszego chóru, scholii, służby kościelnej i
Liturgicznej Służby Ołtarza za piękną oprawę liturgii Triduum Sacrum oraz wszystkim
zaangażowanym w przeprowadzenie adoracji przy ciemnicy i Grobie Pańskim. Bóg zapłać za
ofiary złożone w Wielką Sobotę do puszek na potrzeby naszego Hospicjum oraz na „Chlebki
św. Antoniego” jako wsparcie najbardziej potrzebujących.

4. Jutro II dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. jak w każdą niedzielę. Ofiary zbierane jutro
na tacę są przeznaczone na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Katolickie
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Uczelnie naszej diecezji. Polecamy potrzeby tych Uczelni Waszej łaskawej ofiarności.

5. Spotkania - próby wszystkich osób przygotowujących się do bierzmowania odbędą się:
w piątek
21; w poniedziałek 24 i we wtorek 25 kwietnia.
Rozpoczęcie udziałem we Mszy św. o godz. 18,oo. Obecność obowiązkowa.
Ze względu na Oktawę Wielkanocną w najbliższy piątek 21 kwietnia nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od potraw mięsnych,
a uroczystość św. Wojciecha jest przeniesiona na poniedziałek 24 kwietnia.

6. W przyszłą niedzielę przypada Święto Bożego Miłosierdzia. Uroczysta Koronka do Bożego
Miłosierdzia z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i ucałowaniem relikwii św. siostry
Faustyny o godz. 17,oo.
Zapraszamy. Tego dnia z woli Episkopatu Polski do puszek będą zbierane ofiary jako wyraz
solidarności z narodem syryjskim, gdzie wskutek działań wojennych trwających już 6 lat pomocy
humanitarnej potrzebuje 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci.

7. Przypominamy, że w dniach 28 – 30 kwietnia w naszej parafii odbędzie się nawiedzenie
Figury Św. Michała Archanioła z cudownej groty w Gargano.
Naboże
ństwo oczekiwania w piątek 28 kwietnia o godz. 17,3o. O godz. 18,oo powitanie Figury i
uroczysta Msza św. Zakończenie nawiedzenia i pożegnanie Figury w niedzielę 30 kwietnia
podczas Mszy św. o godz. 20,oo. Szczegółowy program wywieszony jest na afiszach. Już dziś
zapraszamy do licznego udziału w tych uroczystościach.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać: „
Benedykt i Franciszek idą pod rękę” – wspólny fundament myślenia obu papieży; „Bez
Zmartwychwstania świat byłby smutny” – rozmowa z ks. Prof. Henrykiem Seweryniakiem;
„Wieczność dla niecierpliwych?” – czy wieczność bez Boga jest możliwa?; „Już nie muszę
szukać na całym świecie” – rozmowa z Markiem Kamińskim, zdobywcą obu biegunów,
pielgrzymem do Santiago de Compostela, na Synaj i do Ziemi Świętej; „Uzdrowiony przez Brata
Alberta” – o cudownie uzdrowionym w szpitalu wojskowym w czasach PRL-u Albercie
Szułczyńskim. Zachęcamy do nabycia i świątecznej lektury.

9. W minionym tygodniu próg wieczności z naszej rodziny parafialnej przekroczyli: śp. Irena
Hocajluk lat 81
z ul. Białogardzkiej 6;
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Lidia Nowacka-Król lat 78
z ul. Walecznych 8;
Krystyna Szparaga lat 77
z ul. BBON 3;
Zbigniew Wawrzyniak lat 61
z ul. Białogardzkiej 23;
Józef Murach lat 88
z ul. Modrakowej 42;
Maria Krajniak lat 83
z ul. Białogardzkiej 6 i
Ewa Zadka lat 69
z ul. Rysiej 1, których ze wszystkimi naszymi Zmarłymi w nadziei zmartwychwstania polecamy
Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek……..

10. Na wielkanocną radość płynącą ze Zmartwychwstania Chrystusa przyjmijmy Boże
błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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