DRUGA NIEDZIELA Wielkanocna 8 kwietnia 2018
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy
grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w
przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do
Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie.

2. We wtorek 10 kwietnia, w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej polecimy Bogu tych, którzy
zginęli pod Smoleńskiem, oraz będziemy modlić się w intencjach naszej Ojczyzny.

3. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną.
4. Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
Dziś o godz. 15,00 zapraszamy na nabożeństwo eucharystyczne, podczas którego wspólnie
odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz ponowimy akt oddania świata Bożemu
miłosierdziu.

5. Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej
jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także
Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze Święte o godz.
9,00 ; 16,30 dzieci kl.III 18,00 kl.III Gimn.. Podczas wieczornej Eucharystii będzie można
podjąć dzieło duchowej adopcji, składając zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji
nienarodzonego dziecka i jego rodziców. Osoby podejmujące duchową adopcje prosimy o
przyniesienie świec i odebranie przed Mszą Święta tekstu modlitwy.
W tym dniu ofiary na tacę przeznaczymy na Fundusz Obrony Życia.
W sobotę o 9,00 uroczysta I Spowiedź Święta kl.III - prosimy o modlitwę w intencji
rodzin
W koronce do Miłosierdzia Bożego powtarzamy: „miej miłosierdzie dla nas i całego
świata”. Z tych słów wynika, że nikt z nas nie może być wyłączony z nurtu Miłosierdzia
Bożego. Każdy go potrzebuje tak jak życiodajnej wody. W niedzielę Miłosierdzia Bożego
starajmy się wzmocnić codzienne praktykowanie tego nabożeństwa.
Nasze serca przepełnia radość paschalna. Bogu Ojcu dziękujemy za wszystko przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał. Dziękujemy dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego za dar miłosierdzia, które objawiło się w ustanowieniu sakramentu pokuty. Za dar
miłosierdzia, które objawiło się włączeniem narodu polskiego przed tysiącem lat do grona
wspólnoty wszystkich wierzących w Chrystusa. Odmawiajmy Koronkę w domach,
gromadźmy się często przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego. Bóg zapłać Wszystkim, którzy przez
cały rok przewodniczą tym modlitwom i uczestniczą na Nowennie w czwartki. Pamiętajmy o
zobowiązaniach podjętych w czasie nawiedzanie obrazu Chrystusa Miłosiernego w naszych
rodzinach.
Prosimy , by nasza młodzież i dzieci bez rodziców nie uczestniczyły we Mszy Świętej na
chórze. Jest wystarczająca ilość miejsc w ławkach przed ołtarzem.
Kościół poprzez swoje przykazania przypomina nam wszystkim o odbyciu w okresie
wielkanocnym spowiedzi i przyjęciu Eucharystii. Niech wezmą to sobie do serca Ci, którzy
nie spełnili tego obowiązku .

