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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

1. W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do
naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Chcemy
razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za
Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak
niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy
zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i chcemy wołać:
„Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”.
2. Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Osobom przebywającym tu
gościnnie, pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby
zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską
i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich
potrzebnych darów.
3. W Poniedziałek Wielkanocny, drugi dzień świąteczny, porządek Mszy
św. również niedzielny. Taca w tym dniu przeznaczona na Papieski
Wydział Teologiczny i Wyższe Seminarium Duchowne. Polecamy tę
ważną sprawę kształcenia przyszłych kapłanów ofiarności Państwa.
4. W tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Wielkanocy, a to oznacza, że przez
kolejnych osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania
Chrystusa. Z tego powodu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych w najbliższy piątek, ponieważ uroczystości znoszą
ten obowiązek.
5. Wspólnota Benedictus zaprasza w najbliższą środę, 4 kwietnia o godzinie
19.00 do kaplicy na koncert wielkanocny i wspólną modlitwę o pokój w
naszych rodzinach i na świecie.
6. Apostolat Margaretka zaprasza parafian w czwartek 5 kwietnia 2018 r.
godz. 18.00 na mszę św. w intencji kapłanów , nowych powołań
kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz o łaskę wytrwania w powołaniu
dla naszych alumnów.
7.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek – piątek i – sobota.
Nabożeństwa po Mszach św. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.00.

8. W najbliższą sobotę, 7 kwietnia przeżywać będziemy w parafii wizytację
kanoniczną. Przybędzie do nas Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita
Wrocławski i spotka się o godz. 15.00 z grupami parafialnymi i rodzicami
księży oraz kleryków, a o godz. 16.00 z katechetami. O godz. 18.00

odprawi Mszę św. i udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.
Na Mszę św. z Księdzem Arcybiskupem, o godz. 18.00 wszystkich
parafian serdecznie zapraszamy.
9. W przyszłą niedzielę, 8 kwietnia, przypada Niedziela Miłosierdzia
Bożego. Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Odpust w sąsiedniej
parafii przy ul. Bajana.
10. W niedzielę Miłosierdzia Bożego do kościoła przynosimy skarbonki z
Jałmużną Postną, pobrane dobrowolnie w I niedzielę Wielkiego Postu.
11. Przyszła niedziela w naszej parafii jest inwestycyjną. Ofiary
przeznaczamy na częściowe spłacenie zadłużenia powstałego po pracach
remontowych w kościele. Serdeczne Bóg zapłać! za hojność serca.
12. Ksiądz proboszcz dziękuje wszystkim za przygotowanie naszego
parafialnego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt
chrześcijańskich:
księżom wikariuszom: ks.
Marcinowi, ks.
Bartłomiejowi, ks. Pawłowi, diakonowi Arkadiuszowi, klerykom:
Marcinowi i Mateuszowi oraz młodzieży za przygotowanie dekoracji
ciemnicy i grobu Pańskiego, a także liturgii na czas Triduum Paschalnego,
Liturgicznej Służbie Ołtarza, panu organiście Krzysztofowi i scholi,
chórowi parafialnemu z jego dyrygentem panem Krzysztofem Stefańskim
za czynny i żywy udział w liturgiach minionych dni. Niech Wam
wszystkim dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski.
13. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej liturgii, na dalsze świętowanie,
życzymy: Wesołego Alleluja!
14. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: śp. Józefa Milczarek, lat 77
z ul. Na Ostatnim Groszu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

