OGŁOSZENIA

PARAFIALNE

2. Niedziela Wielkanocy – Niedziela Miłosierdzia Bożego - 23. O4. 2017r.

Msze św. dzisiaj: godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.00, 18.30 i 20.00
Uroczystość Miłosierdzia Bożego

Msza św. odpustowa o godzinie 15.00
1. „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie
dla biednych grzeszników. Kto w tym dniu przystąpi do Źródła Życia – obiecał Pan Jezus - ten
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.” Do godnie przyjętej Komunii św. w tym dniu jest
przywiązana wyjątkowa łaska zupełnego odpuszczenia win i kar. Ta łaska jest czymś znacznie
większym niż odpust zupełny.
2. Korzystajmy pokornie z wielkiego Miłosierdzia Bożego w tym szczególnym dniu. Godzina
Miłosierdzia, w której Bóg najwięcej łask udziela, to godzina 15.00. O tej godzinie rozpoczną się
uroczystości odpustowe. O godzinie 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej uroczysta
Msza św., którą odprawi ks. bp Grzegorz Balcerek.
3.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Po Mszach św. zbiórka na Caritas
Archidiecezjalną.
4. W poniedziałek uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski.
5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas I gimnazjum w poniedziałek po wieczornej Mszy św.
ok. 19.15 dla klas III gimnazjum w środę o godz. 17:00.
6. Spotkanie z rodzicami dzieci przed Pierwszą Komunią św. w środę 26.04. br. o godz. 19.30
7. Próby dla dzieci przed Pierwszą Komunią św. we wtorek 25 i środę 26 kwietnia :
grupa I - godz. 16.00, grupa II - godz. 17.00
8. W ramach akcji „Woreczek ryżu” zebraliśmy 3380,55 PLN. Kwotę tę przeznaczymy na budowę
szkoły podstawowej w Rwandzie. Bóg zapłać.
9. Organizujemy pielgrzymkę do Fatimy w dniach 6-13 listopada. Spotkanie organizacyjne dla osób
zainteresowanych i zgłoszonych we wtorek 25 kwietnia 2017r. o godz. 19:15 w salce św. Jana
Pawła II.
10. Do wieczności odeszli:
śp. Irena Kuczyńska z bloku nr 2 ( 80 lat)
śp. Lidia Mińska z bloku nr 42 ( 71 lat) – wtorek 25.04.br. Msza św. i pogrzeb przy ul.
Bluszczowej o godz. 11.00
śp. Czesław Drygas z bloku nr 2 ( 83 lata) - sobota 29.04. br. Msza św. i pogrzeb przy ul.
Wojciechowskiego o godz. 12.00
śp. Janina Krygier z bloku nr 6 (72 lata) - środa 26.04. br. Msza św. o godz. 12.30, pogrzeb na
Junikowie o godz. 14.30
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
WIADOMOŚCI AKADEMICKIE

1. Spotkanie studentów w poniedziałek o godz. 20:00.
2. Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Miłość bez Cenzury” w środę o godz. 19:30. Tym razem gościć będziemy
małżeństwo, Dominikę Figurską i Michała Chorosińskiego, aktorów teatralnych i filmowych.
3. Zapraszamy młodzież na diecezjalne dni młodych Paradiso2017 w terminie 26-30 czerwca 2017r. Koszt
udziału 160 PLN. Szczegółowy opis w gablocie. Zapisy u ks. Krzysztofa lub ks. Arkadiusza.

