Ogłoszenia parafialne
Niedziela BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
10 kwietnia 2021
Dzisiejsza niedziela to – zgodnie z wolą Pana Jezusa, objawioną świętej siostrze Faustynie
– Niedziela Miłosierdzia Bożego, a zarazem święto kościelnej instytucji
charytatywnej CARITAS. W tym roku zachęcam, aby dla uczczenia Miłosierdzia Bożego odmówić
wspólnotowo w naszych domach Koronkę do Bożego Miłosierdzia, ofiarowując ją głównie z prośbą o
ustanie epidemii oraz błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny i całego świata. Modlitwa Koronki do
Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.
Niedziela Miłosierdzia Bożego, rozpoczyna w Kościele Katolickim 77. Tydzień Miłosierdzia.
Celem jego jest budzenie wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich, zwłaszcza chorych i ubogich.
Obchody tego tygodnia są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia, czynionego na co dzień.
Są też zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia. W tym roku i w czasie epidemii,
mamy szczególną okazję do tego. Przez cały tydzień, na zakończenie Mszy św. odmawiać
będziemy Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencjach związanych z epidemią i naszą
parafią. W związku z tym, nie będzie nabożeństwa w środę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W najbliższą środę, jak w każdy 14 dzień miesiąca, podczas mszy św. o godz. 18.00
modlitwa w intencji zmarłych spoczywających na tych cmentarzach, zmarłych z naszej
parafii spoczywających na innych cmentarzach, zmarłych z naszej parafii w ostatnim czasie,
zmarłych budowniczych i ofiarodawców oraz w intencji +ks. Prałata Eugeniusza
Barełkowskiego, budowniczego i pierwszego proboszcza.
Spotkania dla młodzieży, przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, wg. programu
podanego na stronie internetowej parafii.
W przyszłym tygodniu, przeżywać będziemy 3 niedzielę miesiąca. Składka z tego dnia
tradycyjnie przeznaczona jest na cele remontowo - inwestycyjne.
Przypominam, że ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne: w kościele proszę
zakrywać usta i nos oraz zachować dystans w ławkach; obowiązuje nas również limit 1
osoby na 15 m2 – w naszym kościele jednocześnie może przebywać do 55 osób, oprócz
księdza i służby liturgicznej. Przy wyjściu znajdują się miejsca do dezynfekcji rąk.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej parafialnej wspólnoty
odeszła do wieczności +Janina Blaurok, lat 88, zam. ul. Skromna 4; a także o zmarłych budowniczych
i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła +ks. Prałacie
Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

