
24.04.2022   OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

 

1. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą Bożego Miłosierdzia. Chrystus Miłosierny, którego 

wizerunek jest w naszym kościele, i który objawił się naszej Rodaczce- Siostrze Faustynie, 

prosił, abyśmy wszyscy modlili się do Jego Miłosierdzia.  

2. Dzisiaj o godz. 11.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy także do modlitwy 

przed obrazem Jezusa Miłosiernego. 

3. Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Caritas obchodzi swoje święto patronalne. 

Caritas naszej diecezji tego dnia organizuje liczne wydarzenia, pokazujące moc Bożego 

Miłosierdzia: koncerty, pikniki, rajdy. Wydarzeniem wiodącym dzisiaj będzie Festyn 

Dobra, który odbędzie się na terenie Fabryki Lloyda przy ul. Fordońskiej. Natomiast we 

wszystkich parafiach odbywa się zbiórka pieniędzy do specjalnie oznakowanych puszek. 

Środki te przeznaczone będą na pomoc uchodźcom z Ukrainy.  

4. Niech rozpoczynający się w przyszłą niedzielę miesiąc maj, który obfituje w wiele 

wydarzeń w życiu Kościoła gromadzi nas na nabożeństwach majowych, podczas których 

modlimy się do Matki Bożej w intencjach naszych rodzin. Zapraszamy na pierwsze 

nabożeństwo majowe w niedzielę 1 maja na godz. 18.00.  

5. Za tydzień w niedzielę o godz. 11.00 różaniec, prowadzony przez Żywy Różaniec Rodzin, po 

Mszy Św. spotkanie.  

6. W przyszła niedzielę  1 maja obchodzimy Niedzielę Biblijną. Tego dnia przypada Szóste 

Narodowe Czytanie Pisma Świętego, w tym roku pod hasłem „Pokój temu domowi”.  

7. W każdą środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,  

a w czwartek nowenna do Jezusa Przemienionego. Natomiast w piątek o godz. 20.00 

różaniec mężczyzn w pod krzyżem. 

8. W piątek 29 kwietnia po Mszy Św. wieczornej, tj. ok. godz. 18.30 zapraszamy na wykład 

ks. prof. Bogdana Czyżewskiego o Bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim pt. „Pobłogosław 

Ojczyznę miłą… Niezapomniana pielgrzymka papieża Polaka do Ojczyzny”.  

9. U ministrantów można nabyć „Przewodnik Katolicki”.  

10. Jeszcze raz wyrażam swoją wdzięczność za piękne uczestnictwo w Triduum Paschalnym, 

za przygotowanie wystroju ciemnicy i Grobu Pańskiego. W szczególny sposób dziękuję 

rodzinie państwa Grajek, którzy co roku ofiarowują paschał do naszego kościoła.  

11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Andrzeja 

Komorskiego, lat 71, z ul. Relaksowej oraz Śp. Tadeusza Różańskiego, lat 81, również z 

ul. Relaksowej. Polećmy ich dusze Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek… 

 


