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WIELKANOC – 31 marca 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Jutro – w poniedziałek wielkanocny, porządek mszy św. jak w każdą niedzielę. Taca
przeznaczona na KUL.
2. We wtorek przypada rocznica śmierci bł. Jana Pawła II – po wieczornej Mszy św.
zapraszamy na dodatkowe nabożeństwo ku Jego czci.
3. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej: 1 czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.
W piątek odwiedzimy chorych. Dodatkowa Msza św. i spowiedź dla dzieci o godz. 17.
4. W najbliższą niedzielę obchodzimy Uroczystość Bożego Miłosierdzia. Przez cały
tydzień, wieczorem odprawiać będziemy nowennę przed uroczystością. W niedzielę
dodatkowo zapraszamy na godz. 15.00, na „Godzinę Miłosierdzia” i odmówienie
Koronki. Jest to także 1 niedziela miesiąca dlatego przypominamy o zmianie tajemnic
różańcowych (dla dorosłych po mszy o godz. 9.00 a dla dzieci o godz. 13.00). Składka na
tacę przeznaczona będzie na nowy krzyż w prezbiterium.
5. Także w następną niedziele zapraszamy na spotkania wielkanocne: Wspólnotę
Różańcową po Mszy św. o godz. 9.00 oraz Chór „Albertus” po Koronce do Bożego
Miłosierdzia o godz. 15.00. Radę Duszpasterską zapraszamy w następną środę po Mszy
św. wieczornej.
PODZIEKOWANIA: Ponieważ zakończyły się obchody Triduum Paschalnego, wymagające wiele
przygotowań, dlatego pragnę podziękować tym, którzy okazali szczególną gorliwość.
Słowa uznania dla całej służby liturgicznej, ministrantów, lektorów – bo dużo ćwiczeń i starań dołożyli –
pod okiem pana Marka – ceremoniarza przez wszystkie te dni.
Słowa uznania dla chóru „Albertus”, który prowadził większość śpiewów podczas Triduum, łącznie z
Pasją i psalmami, a aby się przygotować wielką ilość czasu spędzili w klasztorze na próbach - razem z naszym
organistą Karolem. Bóg zapłać.
Słowa najwyższego uznania i podziękowania dla o. Cypriana, który przygotował tak piękny grób i
ciemnicę.
Przy grobie po raz kolejny stali na straży żołnierze – kilkunastu mężczyzn i młodzieńców – należy im się
uznanie, bo niektórzy z nich prawie nie spali, trzymając nocną wartę. W tym roku brali także udział podczas
Drogi Krzyżowej ulicami parafii, więc tym bardziej im dziękujemy. Od tego roku mają już własne stroje –
jeszcze niekompletne, ale dziękuje tym, którzy pomagali te stroje zrobić. Z czasem będą wyglądać coraz
okazalej.
Dziękuję tym, którzy prowadzili różne modlitwy, zwłaszcza w nocy czuwania z piątku na sobotę.
Przychodziło na nie coraz więcej osób z wyznaczonych bloków i ulic, dlatego mamy nadzieję, że ta gorliwość
będzie wzrastać. Dziękuję paniom, które dyżurowały przy gazetach, chlebkach „Caritas” i barankach. Tym,
którzy pomogli przy zainstalowaniu wielkiego nowego Krzyża w prezbiterium. Dziękuje Radzie Parafialnej za
nowy Paschał na ten rok i za wszelką pomoc.
Cały Wielki Post mocno pracowali ojcowie z klasztoru, głosząc rekolekcje w wielu parafiach, w Polsce i za
granicą, pomagając w spowiedzi innym kościołom, a także w sanktuariach – niektórzy dopiero dziś wrócili,
dlatego nie było ich widać przez ostatnie dni. Wiele troski o nasz kościół włożył nasz Brat Damian zakrystian.
Za wszystko dziękuje. Dziękuję wreszcie całej dzisiejszej asyście procesyjnej na Rezurekcji.
Niech te gorliwe przygotowania i uczestnictwo w Triduum zaowocuje w was radosnym przeżywaniem
dzisiejszej uroczystości.

Wszystkim parafianom i ich gościom życzymy obfitości błogosławieństw od Chrystusa
Zmartwychwstałego.

