Ogłoszenia duszpasterskie
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
16 kwietnia 2017
Z okazji przepełnionych wielkanocną radością i wiarą Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego składamy Wszystkim Parafianom i Gościom najlepsze życzenia.
Niech Zmartwychwstały Pan rodzi w Waszych sercach żywą i radosną wiarę,
prawdziwy duchowy pokój oraz niegasnącą miłość widoczną w chrzescijańskim
świadectwie życia. Wesołego Alleluja!
1. Jutro Poniedziałek Wielkanocny Msze św. wg porządku niedzielnego.
2. Od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego trwa w naszym kościele 9dniowa nowenna przed świętem Bożego Miłosierdzia. O godz. 15:00
codziennie odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia.
3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po Mszy św. o godz.
17:00. Różaniec w czwartek o godz. 16:30.
4. Dzieci komunijne będą miały przygotowanie do I Komunii św. w czwartek o
godz. 17:30 grupa I, o godz. 18:30 grupa II.
5. W przyszłą sobotę i niedzielę odbędą się uroczystości odpustowe ku czci św.
Wojciecha połączone z inauguracją jubileuszu 600-lecia prymasostwa.
Rozpoczną je sobotnie Nieszpory w Katedrze o godz. 19:30, po których wyruszy
procesja do naszego kościoła. Tutaj do godz. 22:30, będzie trwała Adoracja
Najświętszego Sakramentu i czuwanie przy relikwiach. W sobotę w oczekiwaniu
na przybycie procesji będzie można wysłuchać w naszym kościele Nieszporów z
katedry wraz z kazaniem. Po wyruszeniu procesji rozpoczniemy na placu przy
naszym kościele modlitewne czuwanie. W niedzielę czuwanie przy relikwiach od
godz. 6:00. O godz. 7:00 i 8:00 Msza św. Z kolei o godz. 9:15 rozpocznie się
procesja z powrotem do Katedry, gdzie na placu św. Wojciecha będzie
sprawowana Msza św. W sobotę prosimy o udekorowanie domów wzdłuż trasy
procesji i w okolicach naszego kościoła. Zapraszamy do udziału w tych
uroczystościach.
6. Z racji odpustu św. Wojciecha, Msze św. w naszym kościele w przyszłą
niedzielę będą sprawowane o godz. 7:00, 8:00, 12:00, 13:00, 17:00.
7. Za tydzień przypada także święto Miłosierdzia Bożego. W tym dniu zgodnie z
wezwaniem papieża Franciszka, decyzją Konferencji Episkopatu Polska w całej
Polsce zostanie przeprowadzona dobrowolna zbiórka do puszek, jako wyraz
solidarności z narodem syryjskim. Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem
Caritas Polska. Działania Caritas można także wesprzeć wysyłając charytatywny
SMS o treści SYRIA na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT).
8. Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do wieczności Śp. Czesława
Kubackiego i Śp. Monikę Hurysz. Powierzmy ich i naszych drogich zmarłych
Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek...

