Ogłoszenia parafialne
II NIEDZIELA WIELKANOCNA
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
3 kwietnia 2016 roku

1. Dzisiejsza

niedziela jest Świętem Miłosierdzia Bożego. W orędziu przekazanym przez
św. Faustynę Bóg przypomniał światu o swoim nieskończonym miłosierdziu, którym
ogarnia każdego człowieka. Dziś za odmówienie w kościele Koronki do Miłosierdzia
Bożego przed Najśw. Sakramentem zyskujemy odpust zupełny. O godzinie 1500 w
Godzinie Miłosierdzia Msza Święta a po niej spotkanie Wspólnoty Modlitewnej w salce
Świętej Rodziny.

2. Dziś zbiórka do puszek na Caritas Diecezji Świdnickiej.
3. Jutro w Liturgii Kościoła przeżywamy Uroczystość

Zwiastowania Pańskiego,
przeniesioną z racji Triduum Paschalnego. Jest to równocześnie święto patronalne naszej
Prowincji Poznańskiej Księży Pallotynów.

4. W

tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Po mszy św. wieczornej Adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

5. Dzieci,

które w tym roku mają przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej prosimy o
wpisywanie się na indywidualną rozmowę z ks. Proboszczem w zakrystii. Jest to warunek
dopuszczenia do I Komunii Św.

na FILMOWE REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE, które
odbędą się w naszej parafii od 9 – 11 kwietnia. W tym czasie odbędą się projekcje
niezwykle poruszających filmów:

6. Zapraszamy

1. "Apostoł" - 09 marca (sobota) godz 1900 (Film zakazany w całej Zachodniej Europie)
2. "Ja Jestem" – 10 kwietnia (niedziela) godz. 1915 (Po projekcji adoracja Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie)
3. "Ostatnie wezwanie" – 11 kwietnia (poniedziałek) godz. 1900 (Po projekcji - Akt
Oddania się Matce Bożej). W tym czasie będziemy także gościć p. Benona Wylegałę założyciela Filmowego Ruchu Ewangelizacyjnego z Bielska-Białej, który poprowadzi
spotkania ewangelizacyjne i złoży swoje świadectwo wiary.

7. Informujemy, że w naszej parafii Sakrament Bierzmowania udzielony zostanie 21 maja;

Pierwsza Komunia Święta zostanie odprawiona 22 maja, a rocznica Pierwszej Komunii
Świętej 29 maja.

8. Władze

miasta zapraszają nas do wiosennych porządków na naszych podwórkach i
posesjach w sobotę, 9 kwietnia. Worki na śmieci i rękawice robocze będą do odebrania
kolo Biedronki na ul. Świdnickiej.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
W każdej potrzebie i o każdej porze niech czuwa nad nami Miłosierdzie Boże. Nigdy nie
traćmy ufności, bo ona jest naczyniem. Niechaj ufność Boża pozostanie w naszych sercach,
abyśmy mogli zawsze czerpać z nieskończonego Miłosierdzia Bożego.

…..……………..................
KS. PROBOSZCZ – Piotr Kopera SAC

