
 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

      28.04.2019 

 

1. Dzisiaj w liturgii przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego i początek Tygodnia 
Miłosierdzia. Przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezjalną. Zapraszamy 

na Nieszpory do Miłosierdzia Bożego o godz. 17:00. 
2. Po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny Pokutny Marsz Różańcowy. 

3. W naszej wspólnocie parafialnej gościmy dzisiaj studentów z Akademickiego Koła 

Misjologicznego im. Dr Wandy Błeńskiej, działającego na Wydziale Teologicznym UAM – u  

w Poznaniu, którzy z nami się modlą, dzielą doświadczeniem swojego zaangażowania  

w misyjne dzieło Kościoła i rozprowadzają cegiełki na wsparcie dwóch misyjnych projektów:  

w Jerozolimie oraz na terenie Ghany w Afryce. 

4. Rodziców młodzieży z klas 7 i 8 – kandydatów do sakramentu bierzmowania – zgodnie  
z wcześniej podaną informacją – zapraszamy w poniedziałek, 29 kwietnia na Mszę św. o 

godz. 18:00 oraz na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie katechetyczne ( w kościele ). 

Obecność wszystkich rodziców konieczna. W spotkaniu weźmie udział pani, która 4 lata 
temu przyjęła chrzest święty jako osoba dorosła. Do udziału zapraszamy także innych 

rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. 
5. W poniedziałek, 29 kwietnia, przeżywamy w naszej Ojczyźnie Dzień Męczeństwa 

Duchowieństwa Polskiego, wspominamy polskich kapłanów i zakonników zamordowanych w 

czasie II wojny światowej, w obozach koncentracyjnych. 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek 

adoracja Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św. do godz. 20:00. Okazja do 
spowiedzi św. w czwartek podczas wieczornej adoracji, w sobotę od godz. 17:30. 

7. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej w pierwszą sobotę miesiąca – różaniec i medytacja przed 

Najświętszym Sakramentem – po Mszy św. o godz. 8:00. 

8. Chorych i starszych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną – według dotychczasowych 

ustaleń. 
9. Nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej przez cały miesiąc – codziennie po zakończeniu 

wieczornej Mszy św., ok. godz. 18:30. Do wspólnej modlitwy zapraszamy szczególnie rodziny 

dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz młodzieży z klasy 7 i 8, która 

przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. 

10. W tym tygodniu w liturgii Kościoła: w poniedziałek – święto św. Katarzyny Sieneńskiej  

( Patronki Europy ), we wtorek – uroczystość św. Wojciecha ( Głównego Patrona Polski ), 

w piątek – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ( Głównej Patronki 
Polski ). 

11. W piątek, 3 maja, w naszym kościele Msze święte według porządku niedzielnego, wyjątek: 
nie będzie Mszy św. o godz. 12:30; z racji uroczystości – nie obowiązuje post – 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

Ogłoszenia duszpasterskie 



12. Dziękujemy Parafianom, którzy złożyli daninę diecezjalną – jako odpowiedź na prośbę naszego 

ks. Arcybiskupa Metropolity. Koperty znajdują się na bocznych ołtarzach. 
13. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 5 zł ). Polecamy ciekawe 

komentarze biblijne do czytań mszalnych oraz artykuły. 


