
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 5 IV 2015 R. 
 

1. Jutro dzień świąteczny – Wielkanocny Poniedziałek 

Msze św. tak jak w niedzielę o g. 7,00; 8,00; 9,30; 11,00; 12,30; 15,30; 19,00 

Tego dnia, tradycyjnie już jak co roku w naszych kościołach składamy ofiarę na 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, nasz Wydział Teologiczny Na UAM oraz Szkoły 

Katolickie. 
 

2. Biuro parafialne czynne według planu oprócz soboty. 
 

3. W środę o g. 18.00 Godzinki, o 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

a o 19.00 Msza św. w intencji próśb i podziękowań. 

 

4. W środę na Mszy św. o g. 19,00 modlić się będziemy w intencji Zespołu charytatywnego i 

wszystkich wspierających ubogich oraz tych, którzy tej pomoc y najbardziej potrzebują. Po 

Mszy św. zebranie dla członków zespołu, którzy w przyszłą niedzielę zbierać będą ofiary 

na Caritas naszej Archidiecezji oraz na dar serca dla naszych ubogich Parafian.    
 

5. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

6. W piątek o g.18,00 Różaniec za zmarłych z rocznych wymienianek a o g.19,00 Msza 

św. w ich intencji.  

 

7. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych i zakaz udziału w 

zabawach hucznych. 

 
8. W sobotę w g. od 9 do 12 przyjdziemy ze Spowiedzią i Komunią św. comiesięczną do 

naszych chorych i starszych Parafian, Ks. Bartłomiej przyjdzie wyjątkowo w środę.  

 

9. W przyszłą niedzielę o g. 14,00 Msza św. dla dzieci klas III i ich rodziców. Podczas tej 

Mszy św. nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.  

 
10. Zachęcamy do nabywania świątecznego numeru Przewodnika katolickiego, który zawiera 

wiele ciekawych artykułów m.in. – specjalny dodatek na Wielkanoc – pytanie czy możliwa 

jest komunia do osób rozwiedzionych, odpowiadają kardynałowie, Wierzymy, że to 

miejsce jest świadkiem Zmartwychwstania – o Bazylice Grobu Bożego oraz zagadka dla 

naukowców – zachowanie ciała świętych. 

 

11. Przyszła niedziela – II Wielkanocna – to niedziela Miłosierdzia Bożego          
Prawdę o Miłosierdziu Bożym trzeba nam nie tylko przybliżyć – ale może i na nowo 

odkryć. Nie tylko w trudnych i ciężkich momentach życia, ale i każdego dnia trzeba nam 

się zwracać do Miłosierdzia Bożego o pomoc i opiekę. 
 

12. Składamy sobie dzisiaj życzenia. Jako ludzie wierzący pragniemy, aby wiara w to, że 

Jezus zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przenikała nasze życie i była obecna w 

każdym jego wymiarze – zwłaszcza w wymiarze rodzinnym, społecznym i narodowym. 

Niech budzi ona naszą wiarę i nadzieję na lepszą przyszłość budowaną na prawdzie, 

sprawiedliwości i wzajemnej miłości. 

 

  

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu 

 

+ Jadwiga Stawska – ul. Jesienna  l. 74 

+ Joanna Nagórska  -  ul. Ognik  l. 83 
 


