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Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
OGŁOSZENIA
Wielkanoc - 4.04.2021 r.
1. Wszystkim Naszym Parafianom a także tym, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu, składamy jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech
radość płynąca ze Zmartwychwstania Chrystusa, będzie dla każdego z nas, źródłem dobrego życia pełnego nadziei. Tak jak budząca się do życia przyroda, tak
niech w nas obudzi się nowe, świeże życie duchowe w okresie wielkanocnym i niech rozwiążą się wszystkie skomplikowane węzełki, zwłaszcza te rodzinne. W
tym roku z uwagi na reżimy sanitarne, mamy dużo więcej czasu dla najbliższych, nie zmarnujmy tej kolejnej wyjątkowej szansy. Mamy nadzieję, że kolejne
Święta Wielkanocne będziemy mogli przeżywać normalnie.
2. Ksiądz Proboszcz bardzo dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w Triduumu Paschalnym transmitowanym przez internet, było nas bardzo dużo. Liturgie
Wielkiego Czwartku, Piątku i Wigilii Paschalnej były okazją do łączności duchowej i budowania Wspólnoty Parafialnej. Dziękujemy za Waszą obecność i sygnały,
które odbieraliśmy od Was, dziękujemy za życzliwość.
W sposób szczególny dziękuje osobom, które zaangażowały się w przygotowanie Triduum:
- Druhom Strażakom, którzy w tym roku mogli juz trzymać straż przy Grobie Pańskim.
- Księdzu Jackowi i Panom z Ekipy Technicznej, za przygotowanie wyjątkowej dekoracji Grobu i Ciemnicy.
- Księdzu Pawłowi i Służbie Liturgicznej Ołtarza, za przygotowanie liturgii na Triduum,
- ks. Wojciechowi i ks. Janowi za pomoc kapłańską w ostatnim czasie,
- ks. Prałatowi, który z racji swojego wieku, nie mógł uczestniczyć w żadnym nabożeństwie, za jego modlitwę i duchową łączność z nami.
- Kwiaciarni Art Decor – za ubranie ołtarzy i dekoracji w kwiaty,
- dziękujemy Dominikowi Steckiemu, który realizował wszystkie transmisje od strony technicznej, to ogrom pracy, ale efekty były imponujące,
- Panu Organistemu i Kościelnemu,
- dziękujemy osobom, które w ostatnim czasie dbały i troszczyły się o swoich kapłanów.
- dziękujemy za waszą obecność w kościele, mimo obostrzeń oraz bardzo liczną obecność on-line.
- Wszystkim Bóg zapłać.
3. Przeżyliśmy wspólnie dobry, pełen ducha, święty czas. Bogu niech będą dzięki za tę, jakże inną Wielkanoc. Być może to doświadczenie było nam bardzo
potrzebne, aby docenić właśnie to, co do tej pory wydawało się takie oczywiste.
4. Msze św. dzisiaj jeszcze o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Od godz. 13.00 do 17.30 kościół będzie otwarty i będzie możliwość nawiedzenia Pustego Grobu
oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.
5. Msze św. jutro w porządku niedzielnym. Transmisja Mszy św. jutro o godz. 9.00. Również jutro po sumie kościół będzie otwarty.
6. Ofiary składane na tacę w drugi dzień świąt, przeznaczone będą na KUL i szkoły katolickie w naszej diecezji.
7. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na konto parafialne i do skarbonek w kościele. Dziękujemy również naszym "przyszywanym parafianom", którzy w
ostatnim czasie uczestniczyli w transmisjach on-line z naszego kościoła, oni również poczuwają się do wparcia naszej parafii. Bóg zapłać.
8. Dobrego i spokojnego świętowania w tej niecodziennej sytuacji życzymy wszystkim tu obecnym oraz tym, którzy łączą się z nami przez internet. Niech Bóg
nam błogosławi.
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