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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 04. 04. 2021

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE:
Chrystus zmartwychwstał!

Umiłowani w Panu Parafianie, Przyjaciele, Dobroczyńcy i Goście!
Celebrujemy i świętujemy z wielką radością i wdzięcznością zwycięstwo Jezusa Chrystusa
nad śmiercią, piekłem i Szatanem!
Doświadczamy od roku weryfikacji naszej wiary wobec zagrożenia zdrowia i życia.
Niech więc zwycięski Zbawiciel przymnaża Wam, Siostry i Bracia, wiary, bez której nie da
się zrozumieć sensu krzyża, cierpienia i samej śmierci.
Niech Jezus przenika Wasze serca swoim Duchem i umacnia w postawie ufnej nadziei.
Niech Was napełnia pokojem, radością i wszelkim dobrem dla umacniania bliskich.
Niech Pan Jezus błogosławi Waszym domom, rodzinom, przyjaciołom, znajomym.
Niech Wasze Święta Paschalne będą opromienione blaskiem Zmartwychwstałego Pana!
Z darem serdecznej wdzięczności i modlitwy życzymy oraz pozdrawiamy Was Wszystkich
nawiedzających naszą maryjną i franciszkańską świątynię
– Bracia Franciszkanie wraz z pracującymi w parafii Siostrami Franciszkankami
1. Dziękujemy serdecznie Wszystkim Siostrom i Braciom, którzy zaangażowali się na
różne sposoby w przygotowanie liturgii, śpiewu, kościoła na cały Wielki Tydzień,
szczególnie Triduum Paschalnego. Jesteśmy wdzięczni za każdy gest dobroci, czasu, sił,
za każdą złożoną ofiarę na kwiaty i na kościół! W dobie epidemii gesty wielkiej wagi!
Dziękujemy s. Klarze zakrystiance za wystrój miejsc adoracji i ukwiecenie kościoła.
Organistce s. Michalinie za przygotowanie chóru i prowadzenie Liturgii Godzin.
Niech Zmartwychwstały Chrystus Wam Wszystkim obficie błogosławi! Bóg zapłać!
2. Uroczyste Nieszpory kończące obchód Triduum Paschalnego dziś o g. 17.00. Zapraszamy!
3. Poniedziałek Wielkanocny – porządek Mszy św. niedzielny. Taca na uczelnie katolickie.
4. Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego – w ramach Mszy św. wieczornych.
5. Wieczór Uwielbieniowy Jezusa Zmartwychwstałego – w środę po Mszy św. wieczornej.
6. Zmiana tajemnic różańcowych - w przyszłą niedzielę o g. 17.00
7. Msza św. w int. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej - w tym Pary Prezydenckiej - w piątek o
g. 18.00. Serdecznie zapraszamy.
8. Gość Niedzielny – dostępny w zakrystii.
9. Maseczki jednorazowe – dar Straży Pożarnej dla parafii – są wyłożone na stoliku pod
chórem. Prosimy usilnie o przestrzeganie zasad sanitarnych w kościele!

