
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY czyli
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  „A”

23 kwietnia 2017 r.

1. Dziś już po raz siedemnasty w Święto Miłosierdzia Bożego, o godz. 1500 uroczysta

Msza św. polowa w Parku Moczydło pod przewodnictwem J.  Em. Ks. Kardynała

Kazimierza Nycza. Po Mszy św. koncert ELENI.

2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i rocznicy I Komunii św. wraz z Rodzi-

cami  zapraszamy dziś w ramach przygotowań do uczestnictwa we Mszy św. o godz.

1500  w Parku na Moczydle przy posągu Pana Jezusa Miłosiernego.

3. „ 30 minut dla Jezusa”  to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując

deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach mo-

dlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem

wdzięczności i dziękczynienia a Jubileusz 30.lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętszego

Sakramentu  w naszej  świątyni.  Podpisane deklaracje  można przynosić  do zakrystii,

bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

4. 15 marca 2017 roku minęło 6 lat od rozpoczęcia wojny w Syrii, która zburzyła życie 23

mln Syryjczyków. Połowa z nich musiała uciekać ze swych domów – ponad 5 milionów

w obawie o swoje życie wyjechało z kraju. Sytuacja wciąż jest dramatyczna, pomocy

humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 mln dzieci.

W odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca Świętego Franciszka, decyzją Kon-

ferencji Episkopatu Polski, zbieramy dziś ofiary do puszek jako wyraz solidarno-

ści z narodem syryjskim, przede wszystkim ze zrujnowanym Aleppo.

5. Książka” Eucharystia – Historia, życie duchowe i praktyka adoracji” przygotowana 

z racji XXX – lecia Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii, jest 

do nabycia przy wyjściu z kościoła w cenie 10 zł.

6. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowa-

dzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na 

druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.

7. Nowy numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.


