
                                                                                                                                                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

4 kwietnia 2021  roku - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Z okazji Wielkiej Nocy życzę wszystkim parafianom, by Zmartwychwstanie Pańskie przyniosło 

jednym odrodzenie wiary, innym jej wzmocnienie. Niech opromienia każdy dzień naszego życia 

blask Prawdy i radości, że Życie jest potężniejsze od śmierci, że nadzieja ma moc wypędzić z nas 

największe ciemności ! Życzę wszystkim zdrowia duszy i ciała oraz pięknych duchowych przeżyć 

w rodzinnym gronie.  Szczęść Boże! 

 

1. Jutro  II dzień Świąt Wielkanocnych. Taca przeznaczona na KUL. Msze św: 8.00 ;10.30 i 18.00. 

2. Od Wielkiego Piątku trwa Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Codziennie 15 minut przed Mszą 

św. Koronka. 

3. Składam serdeczne podziękowanie: służbie liturgicznej, Panom kościelnym, P. Organiście,  za wkład serca 

i prace przy dekoracji Ciemnicy oraz Grobu Pańskiego, złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego: za 

te zebrane w zeszłą niedzielę i za złożone przez Matki Różańcowe oraz przez innych pojedynczych 

ofiarodawców / razem 1215 zł /. Bóg zapłać za składane w kopertach ofiary na daninę diecezjalną – za te 

do koszyka i za te w skarbonie pod św. Józefem. 

4. W czwartek i piątek objazd chorych od 9.00. 

5. W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post. Od pólnocy z 9.04 na 10.04 / przypominam / mamy 

dyżur Nieustającego Różańca. Zachęcam do włączenia się do modlitwy różańcowej. 

6. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. O 15.00 w kościele Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

W tym dniu przypada w naszej parafii coroczna Wieczysta Adoracja. Po Mszy św.o 10.30 wystawienie NS 

i możliwość trwania przed NS do wieczornej Mszy św. O 15.00 Uroczysta Koronka do MB. 

Od 17.00 Adoracja / prowadzona  /.                         

7. Pod chórem świąteczne nr : Gość Niedzielny 6 zł , Mały Gość dla dzieci w cenie 5 zł. / w nim owies /, 

Przewodnik Katolicki 6 zł i „Dobre Nowiny” - egzemplarze darmowe. 

8. Dziękuję za sprzątanie kościoła i obejścia wokół.  Bóg zapłać za przyniesione liczne dary kulinarne na 

Święta. Życzę błogosławionego świętowania Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. 

 

 


