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WIELKANOC – 27 marca 2016 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”.
3. W tym tygodniu przypada 1 Piątek i 1 Sobota miesiąca. W 1 Piątek odwiedziny chorych.
4. Za tydzień pierwsza niedziela kwietnia i zmiana tajemnic różańcowych. Po Mszy św. o
godz. 9.00 Wspólnota Żywego Różańca zaprasza na swoje spotkanie wielkanocne.
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 Karolowi, bo czas Wielkiego Postu jest obfity w nabożeństwa.
Słowa najwyższego uznania i podziękowania dla o. Cypriana, który co roku przygotowuje grób i
ciemnicę. I chociaż większość czasu w Wielkim Poście spędza głosząc rekolekcje w różnych kościołach, to i
tak znajdzie czas, poświęcając noce, aby zrobić grób.
O wystrój kościała dbał nasz zakrystiani Br. Walter. Robi to bardzo pieczołowicie i artystycznie.
Pomagało mu w tym kilka parafianek i mężczyzn, a także ministrantów. Trudno ich wymieniać, bo było wielu.
Robili to wszystko z dobrego serca, dlatego pragniemy im podziękować. Najlepiej podziękować modlitwą – a
będzie nią specjalna Msza św. w ich intencji, w niedzielę 10 kwietnia o godz. 11.00.
Tym dziękczynieniem i modlitwą chcemy otoczyć także żołnierzy, którzy stali na straży przy Grobie
Pańskim. Należy im się duże uznanie, bo w tym roku było ich nieco mniej, a jednak dali rade stać na straży
dniem i nocą. Brali także udział podczas Drogi Krzyżowej ulicami parafii.
Dziękujemy 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.
Przed świętami paczki dla ubogich zrobiły panie z Rady Duszpasterskiej, za co im dziękujemy, a także
wam za złożone ofiary na ten cel. Za ofiary dziękują także wolontariusze Ś.D.M., którzy rozprowadzali palmy.
Cały Wielki Post gorliwie 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, za dzwonienie dzwonem (po raz pierwszy od
dłuższego czasu). Dziękujemy Bogu, że w tym roku udało się po raz pierwszy odbyć procesję rezurekcyjna na
nowym placu (niejako inauguracja i poświęcenie placu).

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.
Niech zwycięski Chrystus doda Wam sił do walki ze słabościami, doda wam nadziei, że dobro zawsze zwycięży,
że wszelkie trudy i niepokoje codziennego życia są tylko przejściowe, bo naszym celem jest wieczna radość u
boku Chrystusa w niebie.
Ale ponieważ zły duch może atakować także w święta, oddajmy się pod opiekę św. Michała Archanioła:

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu
niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen

