
Ogłoszenia na 23.IV.2017 r. – II Niedziela Wielkanocna „A” 

W II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj o godz. 15.00, 

czyli w Godzinie Miłosierdzia, odprawimy nabożeństwo połączone z modlitwą Koronką do 

Miłosierdzia Bożego. 

Na godz. 15.00 do Sali Bożego Miłosierdzia zapraszamy kandydatów do sakramentu bierz-

mowania i ich rodziców na Mszę świętą. Po Eucharystii będzie spotkanie organizacyjne 

z rodzicami, aby omówić przygotowanie i przebieg uroczystości bierzmowania. 

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia rozpoczyna się 73. Tydzień Miłosierdzia, któremu towa-

rzyszy hasło: „Idźcie i głoście”. Ofiary zebrane dzisiaj na tacę zostaną przekazane na potrzeby 

Caritas – w tym na pomoc ofiarom wojny w Syrii. Tydzień Miłosierdzia zaprasza nas do mo-

dlitwy za wszystkie dzieła charytatywnej pomocy ludziom, a także do kształtowania naszej 

postawy miłości bliźniego. 

Droga Neokatechumenalna w okresie wielkanocnym zaprasza na spotkania ewangelizacyjne 

(w niedziele).  Na placu „Pod Skałkami” od 15.00 do 16.30 będzie prowadzona modlitwa 

połączona z katechezą, świadectwami i śpiewem. Pierwsze spotkanie odbędzie się dzisiaj. 

Następne po zakończeniu misji, czyli 14 maja, 21 maja i 28 maja. Zapraszamy do udziału 

w tych spotkaniach. 

Na poniedziałek (24 kwietnia) została przeniesiona liturgicznie Uroczystość św. Wojciecha, 

biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski. 

29 kwietnia (sobota) swoje imieniny obchodzi p. Katarzyna Górska, nasza Organistka. Sza-

nownej Solenizantce życzymy wielu łask Bożych, zdrowia, ludzkiej życzliwości i wszelkiego 

dobra. 

W sobotę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca. 

W kwietniu kończy się czas półrocznej modlitwy wypominkowej. Można ją przedłużyć na 

kolejne miesiące roku (do listopada), a także polecić od maja naszych zmarłych modlitewnej 

pamięci na ten okres czasu. 

W przyszłą niedzielę (30 kwietnia) rozpoczynamy nasze parafialne misje, które będą trwały 

do niedzieli – 7 maja. Duchowe ćwiczenia poprowadzą o. Robert Wawrzeniecki OMI i o. 

Michał Tomczak, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Zapoznajmy się z programem mi-

sji, zaplanujmy nasz udział, zachęćmy innych. Powierzajmy także Panu Bogu w modlitwie 

duchową owocność tego czasu dla całej naszej parafialnej wspólnoty. 

W III Niedzielę Wielkanocną (30 kwietnia) rozpocznie się IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny. 

Przebiegać on będzie pod hasłem „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stwo-

rzeniu! (Mk 16,15). 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

25 kwietnia – święto św. Marka Ewangelisty; 

29 kwietnia – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła. 

 

 


