Ogłoszenia Parafialne na 12 i 13 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenia Parafialne –

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego „A”

12-13 kwietnia 2020 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy radosną Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkim
Parafianom i ludziom Dobrej woli oraz chorym w naszych domach, szpitalach, hospicjach
składamy najserdeczniejsze życzenia: niech moc płynąca z Krzyża Chrystusa i blask bijący z
Pustego Grobu będą dla nas skutecznym wsparciem w trudach codziennego zmagania się z
pandemią i własną niemocą, a nadzieja uczestnictwa w zwycięstwie Pana niech stanowi źródło
naszej chrześcijańskiej wytrwałości. Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał ! Alleluja!

2. Uroczysta Rezurekcja o godz. 7,oo. Pozostałe Msze święte dzisiaj jeszcze o godz. 10,15;
11,3o; 13,oo i 18,oo.
Nie będzie Mszy św. o godz. 9,oo i
20,oo.

3. Jutro II Dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. jak w każdą niedzielę tj. o godz. 7,3o; 9,oo;
10,15; 11,3o; 13,oo i 18,oo.
Do odwołania nie będzie
niedzielnej Mszy św. o godz. 20,oo.
Przyjęte intencje mszalne na tę godzinę będziemy odprawiać o godz. 18,oo.

4. Ze względu na trwające ograniczenia limitujące udział wiernych w Mszach św. do 5 osób od
wtorku wszystkie Msze św. będziemy sprawować w Kościele Nawiedzenia. Prosimy o
zdyscyplinowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Biuro Parafialne w sprawach
pogrzebowych czynne : od poniedziałku do czwartku w godz. 16,oo-17,oo; w piątki i soboty w
godz. 11,oo-12,oo. Inne sprawy umawiamy telefonicznie w godz. urzędowania.
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5. Informujemy, że ks. Biskup Jan Tyrawa z dniem 6 kwietnia odwołał z obowiązków wikariusza
w naszej parafii ks. Rafała Karwickiego.

6. Bóg zapłać za zrozumienie zaistniałej sytuacji i materialne wsparcie funkcjonowania parafii w
tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

7. W przyszłą niedzielę przypada Święto Bożego Miłosierdzia. Nowennę przed tym Świętem i
Koronkę do Bożego Miłosierdzia będziemy odmawiać codziennie w łączności z wieczorną Mszą
św. W łączności z każdą Mszą św. odmawiamy modlitwę o zatrzymanie pandemii i śpiewamy
suplikacje. Ze względu na Oktawę Wielkanocy w najbliższy piątek nie ma obowiązku
wstrzemięźliwości od potraw mięsnych.

8. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Alfreda Grudzień lat 89; Piotr
Jarysz lat 67 i Dariusz Groń lat 51
których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Zmartwychwstałemu Panu. Wieczny
odpoczynek…….

,

9. Na radosne przeżywanie zwycięstwa Pana nad grzechem, śmiercią i szatanem przyjmijmy
Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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