OGŁOSZENIA PARAFIALNE
12 kwietnia 2020
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
1. Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Z radością, przez łzy, wyznajemy wiarę
w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, o czym świadczy pusty grób. Przez łzy
bowiem ze względu na stan epidemii nie było ani uroczystej procesji
rezurekcyjnej ani wielkiego świadectw naszej wiary w kościele. Ale On
zwyciężył i my również zwyciężymy.
2. Składam serdeczne podziękowanie za przygotowanie tegoroczne Grobu
Pańskiego. Dziękuję paniom Joannie i Annie za dekorację, pani Agnieszce za
kwiaty, wszystkim ofiarodawcom za ofiary na nie. Dziękuję pani Karolinie za
oprawę muzyczną, służbie liturgicznej w okrojonym składzie za pomoc
i wszystkim za wspólną modlitwę.
3. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w transmitowanych codziennie
Mszy Świętych przez youtube / link na stronie parafialnej/. Apeluję również
o odpowiedzialność w wymiarze obecności osób w kościele: jeśli jest już 5 osób
w kościele – mimo wielkiego pragnienia wspólnej modlitwy nie narażajmy
siebie i innych na konsekwencje łamania prawa.
4. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek wielkanocny Msza Święta w intencji wszystkich ofiarodawców
o godz. 8.30; tego dnia modlitwą ogarniamy uczelnie katolickie min. KUL;
- we wtorek rocznica Chrztu Polski w 966 r.;
- w piątek z racji na Oktawę post nie obowiązuje;
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, wspólny
różaniec i wymiana tajemnic różańcowych.
5. Zachęcam w czasie Oktawy świąt Zmartwychwstania Pańskiego do
dziękczynienia Bogu za zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią uczestnicząc
we Mszy Świętej jeśli nie fizycznie to choć w sposób duchowy w czasie
transmisji internetowych.
6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
7. Zgodnie z wytycznymi w kropielnicach nie ma wody święconej ale jeśli ktoś
potrzebuje do użytku domowego – w kruchcie jest wystawiona.
8. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje
ofiary wpłacają na konto parafialne. To dowód wielkiej odpowiedzialności i
troski także o element materialny naszej Wspólnoty. Dziękuję również za ofiary
przy palmach na kwiaty do Grobu.
9. W całej Polsce i na świecie przeżywamy smutne dni. Potraktujmy ten czas
jako swoiste rekolekcje nie tylko w wymiarze duchowym ale i społecznym.
Dziękuję za piękną postawę całej wspólnoty parafialnej i sympatyków i głęboko
wierzę, że ten czas dzięki naszemu zaangażowaniu szybko minie i powrócimy
do naszej codzienności mocniejsi wewnętrznie i dojrzalsi społecznie.
Ogarniajmy naszą modlitwą cały personel medyczny, wszystkich troszczących
się o nasze zdrowie polecając ich naszej Patronce.

