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OGŁOSZENIA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Dzisiejsza Niedziela Zmartwychwstania jest dniem pełnym radości i miłości Boga do 

człowieka. Jezus Zmartwychwstały pokonał grzech, śmierć i szatana oraz otworzył nam 

bramy nieba. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy parafianom i gościom najserdeczniejsze życzenia 

wielu łask Bożych od Zmartwychwstałego, niech każdu dzień życia będzie radosny jak 

poranek wielkanocny, niech Bóg otacza nas swoją miłością i miłosierdziem. 

Dzisiaj Msze Św o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 11.15, 12.30 i 18.00. 

Jutro Poniedziałek Wielkanocny Msze Św według porządku niedzielenego. 

W dzisiejszą uroczystość zachęcamy do duchowej łączności z Ojcem Świętym, który o 

godzinie 12:00 podczas modlitwy „Regina Coeli” udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi – 

Miastu i Światu. Przyjmując je z wiarą można uzyskać odpust zupełny. 

Ks. Proboszcz i Ks. Wikariusze dziękują wszystkim parafianom za piękny i liczny udział w 

Liturgii Triduum Paschalnego. Dziękujemy osobom zaangażowanym w liturgię, czytania, 

dekoracje. Wspólnotom za życzenia w Wielki Czwartek, dzieciom ze Scholi i ERM-

u.Dziękujemy siostrom za piękno świątyni, modlitwę, kapłanom za posługę w 

konfesjonale,klerykowi Dominikowi za błogosławieństwo pokarmów na stół 

wielkanocny, Lektorom i Ministrantom za przygotowanie liturgii i pomoc księżom, p. 

Darkowi, Chórowi, Zespołowi młodzieżowemu za ubogacenie liturgii pięknym 

śpiewem, panom kościelnym i panom z Semper Fidelis za pomoc w 

przygotowaniach, paniom gospodyniom za przygotowanie potraw na święta.Wszystkim, 

którzy w jaki kolwiek sposób przyczynili się do piękna świąt w naszej wspólnocie 

parafialnej. Dziękujemy za ofiary ze skarbonek jałmużną i składane na remont i utrzymanie 

Bazyliki Grobu Pańskiego. Z serca dziękujemy!!! 

Od dzisiaj Nowenna do Miłosierdzia Bożego po Mszy Św o godz. 18.30. Serdecznie 

zapraszamy Wspólnotę Braci i Sióstr Jezusa Miłosiernego oraz wszystkich parafian. 

23 kwietnia przypada NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. W naszej parafii odbędzie 

sięUROCZYSTA EUCHARYSTIA O GODZ. 11.00 Z WPROWADZENIEM RELIKWII 

KRWI św. Jana Pawła II. O 15.00 będzie Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i 

Koronka. Prosimy Liturgiczną Służbę Ołtarza o przygotowanie asysty a wspólnoty o 

sztandary. 

Dzień wcześniej (sobota) Wigilia Niedzieli Bożego Miłosierdzia będzie 

o godz. 18.00 Msza Św i Adoracja z uwielbieniem Miłosierdzia Bożego przygotowująca nas 

na tą piekną uroczystość. Zapraszamy wszystkie wspólnoty!!! 

Spotkania Wspólnot parafialnych: 

Wtorek-spotkanie wspólnoty Odnowy o godz. 18.00 Msza Św i Adoracja. 



Środa-Spotkanie organizacyjne wszystkich wspólnot w sprawie uroczystości wprowadzenia 

Relikwii Św. Jana Pawła II po Mszy wieczornej i nowennie ok 19.00 

Czwartek-spotkanie bractwa św. Pawła o 19.00. 

Piątek-zapraszamy na Mszę Św o godz. 15.00 do Miłosierdzia Bożego po Eucharystii 

uczczenie relikwii św. Faustyny i Bł ks. Michała Sopoćki. 

Katecheza sakramentalna dla dzieci i młodzieży: kl.III w środę o 16.30. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: szczególnie Gość Niedzielny 

W sobotę 22 kwietnia 9.00-14.00 odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 8 zbiórka 

Elektrośmieci. Zachęcamy parafian do pozbywania się niepotrzebnego i zepsutego sprzętu. 

Od Niedzieli Miłosierdzia Bożego w zakrystii będzie wyłożona Księga Modlitw i Intencji do 

Matki Bożej Fatimskiej, którą zawieziemy z parafianami do Fatimy. Zachęcamy parafian 

do wpisywania próśb do księgi. W tych intencjach będziemy sprawowali Msz Św w 

Sanktuarium Madonny z Fatimy. 

Dziękujemy parafianom za wspólną modlitwę, wszelkie dobro i życzliwość. 

 


