
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 27 III 2016 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. Wsparcie tej Katolickiej  Uczelni jest naszym prawem, ale jednocześnie 

i obowiązkiem. Czynimy to jednak nie tylko w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku,  

ale z miłości do Boga i naszej Ojczyzny, która przecież tak wiele w swej historii temu 

Uniwersytetowi zawdzięcza. 

 

2.   Biuro parafialne czynne według planu . 

 

3. Wyjątkowo we wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie kręgu biblijnego dla dorosłych. 

 

4. W środę o godz. 19,00 Msza św. w int. zespołu charytatywnego i wszystkich                        

wspierających ubogich oraz tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Po Mszy św. 

zebranie dla członków tego zespołu, którzy  w przyszłą niedzielę zbierać będą ofiary na dar 

serca dla ubogich naszej parafii.  

 

5. 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. 

 

7. Spotkania w czwartek 31 marca br. w naszej parafii: 

  a/ o g. 17,30 Msza św. w int. Anonimowych Alkoholików  „ŚWIATŁO” z okazji 23 rocznicy 

      powstania 

  b/ o g. 19,30 w salce przy biurze parafialnym spotkanie dla Róży Rodziców. Zapraszamy  

      także innych rodziców, którzy chcieliby włączyć się w modlitwę za swoje dzieic 

 

8. W  tym tygodniu przypada I  piątek i sobota miesiąca kwietnia: 

a/  w czwartek od g. 18,00 prowadzona adoracja Najśw. Sakramentu  

b/  w piątek o  g. 8,00 Msza św. w int. rodzin pośw. Bożemu Sercu i naboż. wynagradzające, 

o g. 17,00 Msza św. dla dzieci a o 19,00 dla młodzieży 

c/  w sobotę po Mszy św. o g. 8,00 naboż. do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec 

d/ w sobotę w g. od 9 do 12 przyjdziemy ze Spowiedzią i Komunią św. comiesięczną  

do naszych chorych i starszych Parafian 

e/ Spowiedzi  św. dla dzieci i młodzieży, którzy niestety nie byli na święta będzie:  

- w piątek od 16,00 do 17,00 i 0d 18,30 do 19,30 

 

10 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.   

 

11. W sobotę o g. 14,00 dzieci klas III przystąpią do I Spowiedzi św. 
 

12. Zachęcamy do nabywania kolejnego, świątecznego numeru Przewodnika Katolickiego, 

który oprócz ciekawych artykułów związanych ze świętami wielkanocnymi zawiera także 

wywiad z z papieżem seniorem Benedyktem XVI; Nadia Sawczenko – kim jest ukraińska 

bohaterka; Aborcja w Szpitalu Świętej Rodziny – czy prawo nadal chroni życie oraz specjalny 

dodatek – informator o wydarzeniach związanych z 1050 rocznicą Chrztu Polski. 

 

13. Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego – zwycięstwa Chrystusa Pana nad 

śmiercią, piekłem i szatanem – składamy serdeczne życzenia. Niech Chrystus Pan otworzy 

nasze oczy i serca, napełniając je światłem Zmartwychwstania, pokojem, radością, mocą 

ducha i wszelkim dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać i o Nim świadczyć w naszym 

codziennym życiu. Wyśpiewujmy radosne ALLELUJA !   

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Józefa  Sobczak -  ul. Swoboda  l. 101 

+ Jan  Śmigielski  -  ul. Grochowska  l.  94 

+ Leszek  Andrzejewski  -  ul.  Modra  l. 59    


