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2 Niedziela Wielkanocna – 7 kwietnia 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj z racji szczególnej Uroczystości Bożego Miłosierdzia zapraszamy dodatkowo na
godz. 15.00, na „Godzinę Miłosierdzia” i nabożeństwo z odśpiewaniem Koronki.
Wsłuchujemy się dziś w słowa Pana Jezusa wypowiedziane do św. S. Faustyny „Pragnę, aby
pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia. - ... gdy usłyszysz, jak zegar bije
trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim,... W godzinie tej uprosisz wszystko dla
siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego.(Dz 1572)

2. Dzisiaj 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).
3. Dzisiejsza składka na tacę przeznaczona jest na nowy krzyż w prezbiterium, który
odsłoniliśmy i poświęciliśmy w Wielki Piątek. Krzyż ten został wykonany przez
znakomitego artystę-rzeźbiarza Rafała Namiotę. Całość waży prawie pół tony. Bardzo się
cieszymy tym krzyżem, gdyż poprzedni (o czym może nie wszyscy wiedzą) był tylko
tymczasowy - wykonany ze styropianu, papieru i sklejki (wprawdzie dzięki o. Cyprianowi i
jego umiejętnościom wyglądał z daleka jak prawdziwy, ale taki nie był). Konieczny był
prawdziwy Krzyż z drewna, który przetrwa wieki i jest dziełem artystycznym. Zależało nam też
na tym, aby wyrzeźbiony Pan Jezus był jak najbardziej naturalny, cierpiący i patrzący z miłością
na ludzi, aby pobudzał waszą wyobraźnię i pomagał się modlić. Oczywiście ten krzyż to
dopiero początek głównego ołtarza, bo będą jeszcze obok krzyża figury św. Franciszka i patrona
naszej świątyni Brata Alberta – ale to wszystko w swoim czasie. Koszt krzyża wyniósł nas ok
21 tyś. zł. (robocizna z materiałami). Trzeba dodać, że jest to zaniżona cena, dzięki uprzejmości
rzeźbiarza, ale jednak dla nas duża – tym bardziej, że będzie musiała być kontynuacja – stąd
dziękujemy za wasze dzisiejsze ofiary na krzyż. Kto by chciał się jeszcze w inny sposób
przyłączyć, także w najbliższym czasie, to może wrzucić ofiarę do specjalnej skarbony przy
wyjściu z kościoła (z napisem „Ofiara na Krzyż”). Chcemy, aby każdy mógł w ten sposób mieć
jakąś swoją osobistą i bezpośrednią cząstkę w budowie Krzyża. Informujemy też (jak w każdą 1
niedzielę) że w minionym miesiącu Marcu na budowę kościoła wpłynęło 3700 zł. Bóg zapłać!

4. W dniu dzisiejszym 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 środę po Mszy św. wieczornej.
5. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie w klasztornej „Kawiarence pod
Aniołkiem” o godz. 19.00. Temat spotkania brzmi: "Stan polskiej polityki historycznej na
tle naszych sąsiadów, Rosji i Niemiec – na podstawie filmu pt; "Co mogą martwi jeńcy?"
6. W dniu jutrzejszym będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
(przeniesioną z 25 marca- z racji Wielkiego Tygodnia).
7. Także w tym tygodniu – w piątek i sobotę - będą miały miejsce w naszej świątyni
specjalne rekolekcje ewangelizacyjne dla Wspólnoty Legionu Maryi z regionu
lubelskiego, wygłoszone przez o. Józefa Zderkiewicza - z Sanktuarium o. Pio.
W konferencjach rekolekcyjnych będą podejmowane także ogólne tematy religijne,
dlatego zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją religijność. Początek w
Piątek od godz. 15.00 do 20.00 oraz w sobotę od 8.30 do 22.00. Nauk będzie kilka
każdego dnia, dlatego chętni mogą się zapoznać z godzinami i tematami na specjalnym
ogłoszeniu na tablicy oraz w internecie.
8. W następną niedzielę o. Józef Zderkiewicz wygłosi specjalne kazanie na temat św. o.Pio.

