Ogłoszenia parafialne
Niedziela Bożego Miłosierdzia 11.04.2021 r.
10 kwietnia 2021

Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Rozpoczynamy 76 Tydzień Miłosierdzia pod
hasłem Jesteśmy wezwani do miłosierdzia. Dziękujemy Opatrzności Bożej nie tylko za kult Bożego
miłosierdzia, ale również za relikwie I st. św. Jana Pawła II i św. Faustyny, które znajdują się przy
ołtarzu Serca Pana Jezusa. Zapraszamy na Koronkę do Bożego miłosierdzia o godz. 15.00 do
kościoła.
Przypominamy, że porządek mszy św. niedzielnych co 45 min. obowiązywał tylko w święta.
Powróciliśmy do normalnego porządku mszy św. W czwartek 15.04 Msza św. w intencji żywych i
zmarłych członków ADŚ.
W przyszłym tygodniu będziemy przeżywać wizytację kanoniczną parafii przez Ks. Bpa Jana Tyrawę.
W czasie sumy o godz. 10.00 Msza św. wizytacyjna ze sprawozdaniem duszpasterskim proboszcza, o
godz. 11.15 spotkanie z przedstawicielami wspólnot parafialnych na plebanii, a o 13.00 Msza św. z
udzieleniem sakramentu bierzmowania. Ze względu na ograniczenia sanitarne mogą w niej
uczestniczyć jedynie kandydaci do bierzmowania i ich rodzice bez uczestnictwa Parafian.
Cieszymy się, że zakończyliśmy kolejny etap budowy prezbiterium. Łuki, które zostały umieszczone
mają wyobrażać aureole, a całość przedstawia Jezusa z 12 apostołami siedzącymi wokół ołtarza w
czasie sprawowania Eucharystii. Pozostało jeszcze położenie płytek na schodach przy tabernakulum.
Wszystkim wspierającym budowę prezbiterium serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać, zostało jeszcze
do zapłaty 82 tyś zł.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o potrzebie głębszego rozumienia Bożego
miłosierdzia, o potrzebie nadziei na czas kryzysu oraz o Diecezjalnej Sztafecie Modlitwy o Powołania.

Ks. Biskup mianował nową radę Duszpasterską i Radę Ekonomiczn Parafii na okres 5 lat. (skład) W
wejściu do kościoła na stolikach położyliśmy pudełka z maskami, które zostały ofiarowane przez
naszą Straż Pożarną, bardzo dziękujemy. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na Caritas DB.
Polećmy dobremu Bogu naszych zmarłych: śp. Ryszard Kowalski l. 68, zam. ul. Witosa 6; śp. Jerzy
Sakowicz l. 74, zam. ul. Szancera 2; Andrzej Ścibut l. 62, zam. ul. Chałubińskiego 6; śp. Paweł
Semrau l. 78, zam. ul. Rzeźniackiego 5 oraz śp. Danuta Król l. 68, zam. ul Skarżyńskiego 9. Polećmy
ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie...

