Ogłoszenia parafialne
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
16 kwietnia 2022
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, msze św. o godz. 10.00, 12.00 i o godz. 18.00
(nie ma mszy św. o godz. 8.00!) a w Poniedziałek Wielkanocny, o godz. 8.00, 10.00, 12.00,
18.00
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ za przygotowaną, niezwykłą dekorację naszego ołtarza: w
czasie przeżyć Świętego Triduum Paschalnego oraz świąteczną. Dziękuję pani Ani z firmy
„Anika Dekor”, panom: Marcinowi, Mariuszowi i Darkowi. Dziękuje ks. Piotrowi, naszemu
wikariuszowi; panu kościelnemu Tadeuszowi oraz wspierającym go panom, dziękuję pani organistce
Danucie; Parafialnemu Chórowi, paniom ze wspólnoty Żywego Różańca naszej parafii, a zwłaszcza
paniom Aleksandrze i Barbarze, służbie liturgicznej oraz osobom, które włączyły się w
przygotowanie liturgii. Dziękuje za wszystkie wyrazy pamięci, życzenia oraz pomoc najbardziej
potrzebującym w tym okresie. Za WASZE WIELKIE SERCE – DZIĘKUJĘ!
W piątek rozpoczęliśmy Nowennę do Bożego Miłosierdzia. W przyszłą niedzielę, Niedziela
Bożego Miłosierdzia. Modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.
Dziś, 3 niedziela miesiąca - w naszej parafii, to dzień szczególnej modlitwy w intencji
dobroczyńców i ofiarodawców, którzy duchowo i materialnie wspierają dzieła podejmowane
przez nasza wspólnotę. Składka w całości przeznaczona jest na cele remontowo –
inwestycyjne. Ze względu na świąteczny charakter tego dnia, wyjątkowo ta szczególna
intencja przeniesiona jest na kolejną niedzielę.
W najbliższą sobotę, 23.04, o godz. 9.00 w kościele, spotkanie formacyjne dla dzieci,
przygotowujących się do I Komunii Świętej. Natomiast spotkanie dla rodziców tych dzieci w
niedzielę, 24.04, po mszy św. o godz. 12.00.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; 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!
NIECH TEN ŚWIĄTECZNY CZAS, KTÓRY ODSŁANIA PRZED NAMI GŁĘBIĘ MIŁOŚCI
BOGA DO CZŁOWIEKA I PERSPEKTYWĘ WIECZNEGO SZCZĘŚCIA – WYPEŁNI NASZE
SERCA RADOŚCIĄ, POKOJEM I NADZIEJĄ. ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS NIECH DA
SIŁĘ I ODWAGĘ DO CODZIENNEGO PODĄŻANIA JEGO DROGĄ!

