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WIELKANOC – 5 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Jutro – w poniedziałek wielkanocny, porządek mszy św. jak w każdą niedzielę. Taca
przeznaczona tradycyjnie na KUL.
2. W następną 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 z ucałowaniem relikwii św. Siostry Faustyny, które to relikwie otrzymaliśmy
podczas tegorocznych rekolekcji.
3. Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych.
4. Wspólnota Żywego Różańca zaprasza na swoje spotkanie wielkanocne w następną
niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00.
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 podziękowania dla chóru „Albertus”, który prowadził wiele śpiewów podczas Triduum, łącznie z
Pasją i psalmami, co wymagało spędzenia wiele czasu na próbach - razem z p. Łukaszem – dyrygentem. Bóg
zapłać też organiście Mateuszowi, bo czas Wielkiego Postu jest obfity w nabożeństwa.
Słowa najwyższego uznania i podziękowania dla o. Cypriana, który przygotował piękny grób i ciemnicę.
Co roku coś się zmienia: ciemnica całkowicie inna, w formie pałacu Kajfasza, pod którym do piwnicy został
wrzucony Pan Jezus na całą noc z czwartku na piątek. Grób także się zmienia, zwłaszcza jego fronton, w
zależności od wydarzenia dnia: Czy to ostatnia Wieczerza, czy namaszczenia ciała Chrystusa, czy Pan Jezus
Miłosierny. Bóg zapłać mu za to.
O wystrój kościała dbał także Br. Walter – zakrystiani. Robi to bardzo pieczołowicie i dokładnie.
Pomagało mu w tym kilku parafian, którym Br. Walter pragnie podziękować, szczególnie paniom: Zofii,
Elżbiecie i Agnieszce oraz panu Mieczysławowi i Henrykowi. Dziękuje także panu Markowi i ministrantom,
zwłaszcza Pawłowi, Szymonowi, Michałowi i Rafałowi.
Dziękujemy też za wszelkie dary do wystroju kościoła – szczególnie kwiaciarni „Megi Flowers” za bratki i
palmy oraz p. Izabeli za wyhodowany zielony owies do Grobu Pańskiego.
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. Brali także udział podczas Drogi
Krzyżowej ulicami parafii, więc tym bardziej im dziękujemy.
Dziękuję tym, którzy prowadzili różne modlitwy, zwłaszcza w nocy czuwania z piątku na sobotę. Z roku
na rok przychodzi coraz więcej osób z wyznaczonych bloków i ulic, choć oczywiście nie wszyscy, ale tym,
którzy podjęli ten trud dla Pana Jezusa, niech otrzymają od Niego obfitą nagrodę. Dziękuję paniom z Legionu
Maryi, które dyżurowały przy gazetach i Chlebkach Dobroci.
Cały Wielki Post mocno pracowali ojcowie z klasztoru, głosząc rekolekcje i pomagając w spowiedzi w kilku
kościołach, czy to w Kalwarii Zebrzydowskiej czy w Radomiu. Niektórzy dopiero wczoraj wrócili. A tym ojcom,
którzy pozostali i obsługiwali nasz kościół w te święte dni, niech Zmartwychwstały Chrystus wynagrodzi.
Za wszystko dziękuje. Dziękuję wreszcie całej dzisiejszej asyście procesyjnej na Rezurekcji. Za przystrojone
pięknie feretrony, niesienie baldachimu, różańca, chorągwi.
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.

