Ogłoszenia Parafialne na 1-2 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenia Parafialne –

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego „B”

1-2 kwietnia 2018 roku.

1. Dzisiaj radosna Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkim Drogim
Parafianom, przybyłym Gościom, chorym w szpitalach, w domach i w naszym Hospicjum oraz
wszystkim ludziom dobrej woli składamy najserdeczniejsze świąteczne życzenia: Niech moc
płynąca z Krzyża Chrystusa i blask bijący z Pustego Grobu w Wielkanocny Poranek, będą dla
nas skutecznym wsparciem w codziennych trudach, a nadzieja uczestnictwa w zwycięstwie
Pana nad śmiercią, grzechem i szatanem stanowi źródło naszej chrześcijańskiej radości.
Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał! Wesołego Alleluja!

2. Msze św. dzisiaj jeszcze o godz. 10,15; 11,3o; 13,oo; 18,oo i 20,oo.

3. Jutro II Dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. jak w zwykłą niedzielę tj. o godz. 7,3o;
9,oo; 10,15; 11,3o; 13,oo; 18,oo i 20,oo
. Ofiary
zbierane na tacę w tym dniu przeznaczymy na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
oraz Katolickich Uczelni naszej diecezji. Polecamy ich potrzeby Waszej łaskawej ofiarności i
dziękujemy za ofiary na ten cel.

3. Jutro mija 13. Rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Dziękując Bogu za dar Jego Osoby,
prośmy naszego Świętego Rodaka, by orędował za naszą Ojczyzną.

4. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota kwietnia. Godzina Święta w czwartek
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w łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo. Po Mszy św. Stowarzyszenie Wspierania
Powołań zaprasza na spotkanie w Sali Konferencyjnej na plebani; nabożeństwo ku czci NSPJ w
piątek w łączności z Mszą św. o godz. 7,oo. Okazja do spowiedzi św. podczas porannych Mszy
św. i wieczorem od godz. 17,45. Spowiedź św. dla dzieci od godz. 16,3o a o godz. 17,oo Msza
św. I piątkowa dla dzieci. Z racji Oktawy Wielkanocnej w piątek nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. Nabożeństwo maryjne w sobotę w łączności z Mszą św.
o godz. 7,oo. Po Mszy św. o godz. 8,oo wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec
wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzeszników z rozważaniem fatimskim.
Zakończenie Adoracji Nowenną i Koronką do Bożego Miłosierdzia przed Mszą św. o godz.
10,oo.

5. W przyszłą niedzielę przypada Święto Bożego Miłosierdzia. Codziennie w łączności z
wieczorną Mszą św. Nowenna i Koronka do Bożego Miłosierdzia. W sobotę po wieczornej Mszy
św. Nowenna przed Nawiedzeniem Kopii Cudownego Obrazu M.B. Częstochowskiej.

6. W przyszłą niedzielę 8 kwietnia o godz. 10,15 Msza św. z okazji 78. Rocznicy Zbrodni
Katyńskiej . Po Mszy św. modlitwy przy kwaterze katyńskiej przed Kościołem Zasadniczym.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę jako II miesiąca
przeznaczymy na prace remontowe i inwestycyjne w naszym Sanktuarium. Musimy
przygotować poważne środki na remont wieży kościoła, który planujemy wykonać na jesieni
tego roku. Ze względu na prace wysokościowe, będzie to wydatek ok. 400 tys. zł. Bóg zapłać
wszystkim za materialne wsparcie naszych wysiłków.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku Katolickim” warto
przeczytać: „Zmartwychwstały zmienia wszystko” – rozważania wielkanocne; „Zbliżyć się do
tajemnicy Krzyża” – o przeżywaniu Ekstremalnej Drogi Krzyżowej; „Jak skazać niewinnego” – o
głośnym i szokującym przypadku Tomasza Komendy, który niewinnie przez 18 lat odbywał karę
pozbawienia wolności. Zachęcamy też do nabycia miesięcznika „Miłujcie się” i świątecznej
lektury religijnej.

8. W minionym tygodniu próg wieczności z naszej parafialnej wspólnoty przekroczyli: śp. Geno
wefa Bury lat 82
z ul. Augustowskiej 13;
Ryszard Wojnowski lat 71
z ul. Białogardzkiej 17 i
Dariusz Zieliński lat 57
z ul. Dunikowskiego 5, których ze wszystkimi naszymi Zmarłymi w nadziei Zmartwychwstania
polecamy Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek……..
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9. Na radosne przeżywanie Tajemnicy Paschalnej przyjmijmy z wiarą Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski

3/3

