Ogłoszenia parafialne
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
17 kwietnia 2022
Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres
Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych, post, modlitwę i jałmużnę, a
przede wszystkim przez sakrament pokuty mogliśmy uczestniczyć w Tajemnicy
Paschalnej. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze
serca światłem i nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród
krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech ogarnie zwłaszcza dotkniętych dramatem wojny
Dziękujemy wszystkim za udział w modlitwie w czasie Triduum
Paschalnego. Serdecznie dziękujemy panom kościelnym wraz z Panem Markiem oraz
wszystkim ludziom dobrej woli za przygotowanie Grobu Pańskiego, Ciemnicy oraz paniom
wraz z harcerkami za wystrój kościoła. Dziękujemy Pani Organistce, zespołowi muzycznemu,
ministrantom, lektorom i wszystkim za zaangażowanie w piękną liturgię i za atmosferę
skupienia i modlitewnego wyciszenia. Dziękujemy również tym osobom, które pomogły
nam w sprzątaniu kościoła przed świętami.
Dziękujemy za wszystkie ofiary składane w minionych dniach na potrzeby biednych oraz na
przygotowanie kościoła na czas świąteczny. Dziękujemy naszej parafialnej Akcji Katolickiej za
przygotowanie i rozniesienie świątecznych paczek do najbardziej potrzebujących. Pozostałe
środki zasilą działalność Caritas Archidiecezji Gdańskiej, w tym ofiary wojny na Ukrainie.
Msze Święte w Poniedziałek Wielkanocny będą sprawowane w porządku niedzielnym o
godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15 oraz 18.00. Jak co roku będziemy wspierać duchowo i
materialnie wyższe uczelnie katolickie i wydziały teologiczne w Polsce.
Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma
rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.
W przyszłą Niedzielę, 24 kwietnia obchodzić będziemy Święto Miłosierdzia Bożego.
Czcicieli Bożego Miłosierdzia zapraszamy na Koronkę o godz. 15.00.
Duchowym przygotowaniem do tego Święta jest Nowenna do Bożego Miłosierdzia. W
ramach nowenny codziennie po Mszy świętej o 18.00 będziemy odmawiali Koronkę.
Zachęcamy do nabycia świątecznych numerów prasy katolickiej. Do nabycia Niedziela i Gość
Niedzielny.
Życzymy wszystkim naszym parafianom i gościom dobrego czasu świętowania.

