
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY  26 kwietnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.  Dziś  przypada  trzecia  niedziela  Wielkanocy.  Przeżywamy  okres  radości  płynącej  z
doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. 

2.  W  trzecią  niedzielę  Wielkanocy  we  wszystkich  diecezjach  w  Polsce  obchodzona  jest
Niedziela  Biblijna,  która  rozpoczyna  Tydzień  Biblijny.  Niedziela  i  Tydzień  Biblijny  to
inicjatywa  kierowana  do  każdego  wierzącego.  Pismo  Święte,  zwłaszcza  księgi  Nowego
Testamentu,  przybliżają  nam Chrystusa jako naszego Pana i  Mistrza.  Nie tylko dzisiaj,  w
Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, rozważajmy
słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach. 

3.  W ostatnią  niedzielę  kwietnia  z  inicjatywy  MIVA Polska  tradycyjnie  obchodzona  jest
Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców. Obserwując codzienność, dostrzegamy, jak
pilna jest potrzeba modlitwy o bezpieczne poruszanie się po drogach i wzajemny szacunek
między kierowcami.

4.  W środę z  inicjatywy Episkopatu Polski  naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie
ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane.
Tego  dnia  będziemy  obchodzić  Dzień  Męczeństwa  Duchowieństwa  Polskiego,
upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.

5.  W  tym  tygodniu  przypada  pierwszy  piątek  i  pierwsza  sobota  miesiąca.  Serdecznie
zapraszamy w tych dniach na Eucharystię sprawowaną w naszym kościele. W pierwszy piątek
wystawienie  Najświętszego  Sakramentu  o  17.30  i  adoracja  do  g.18.00.      Okazja  do
spowiedzi  świętej  pierwszopiątkowej.  Przez  przyjęcie  Komunii  św.  wynagradzajmy  Panu
Bogu wszelkie zniewagi i brak żalu za popełnione grzechy. W pierwszą sobotę oddamy się
pod macierzyńską opiekę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki. O godz. 8.30 różaniec. Módlmy
się do Miłosiernego Boga o oddalenie od nas i całego świata pandemii korona wirusa oraz o
deszcz, aby Bóg uchronił nas od suszy i głodu.

6. W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół
ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym. W naszym kościele nabożeństwo majowe
będziemy celebrowali codziennie po mszy św. o 18.00. Zadbajmy też o wizerunki Maryi w
naszych  domach  i  w  przydrożnych  kapliczkach.  Rodzinnie  gromadźmy  się  przy  nich  na
śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

7. We wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, 1 maja, będziemy prosić go o wrażliwość
sumień i ład moralny w życiu społecznym. Eucharystię tego dnia połączymy także z krótkim
nabożeństwem w intencji bezrobotnych i poszukujących pracy.

8.  3  maja  obchodzimy uroczystość  Najświętszej  Maryi  Panny,  Królowej
Polski, głównej  Patronki  naszej  Ojczyzny.  Ponieważ  w  tym  roku  przypada
niedziela  okresu  Wielkanocy,  uroczystość  została  przeniesiona  przez
Kongregację Kultu Bożego na sobotę,  2  maja.  Msze  Święte  tego dnia w
naszym kościele będą sprawowane   o godz.:    9.00,   11.30   i   17.00. 



9.  W  sobotę przypada  również  doroczny  Dzień  Polonii  oraz Dzień  Flagi
Narodowej. Modlitwą  ogarniemy  rodaków  żyjących  poza  granicami  naszej
Ojczyzny.  Nie  zapomnijmy  też  o  wywieszeniu  flag,  by  w  ten  sposób
zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

10.  W  przyszłą  niedzielę,  3  maja,  przypada  Światowy  Dzień  Modlitw  o  Powołania
Kapłańskie. Tak zwana Niedziela Dobrego Pasterza rozpocznie Tydzień modlitw o powołania
do służby w Kościele. Z tej racji będziemy prosili Boga, aby i w naszej wspólnocie parafialnej
znaleźli się chętni do pracy w Kościele, bo żniwo jest wielkie, ale robotników coraz mniej.

11. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej
/11.15/  przed  wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji  opanowania  pandemii
korona wirusa oraz tak bardzo potrzebny deszcz.

12.  W sobotę  2  maja  przypada  1  rocznica  śmierci  Ks.  Prałata  Welenca.  Zapraszamy  do
udziału we mszy św.  i  komunii  św.  w jego intencji.  Z powodu epidemii  wykonawca nie
zdążył wykonać zamówionego projektu pomnika. Do końca czerwca powinień zrealizować
zamówienie.
Dziękuję  mieszkańcom  Arcelina  za  zebrane  z  wioski  i  zamówione  msze  św.  w  intencji
zmarłego Ks. Prałata.

13. Nie zapominajmy  o spowiedzi wielkanocnej. Codziennie przed mszą św. spowiadamy.
Skorzystajmy z daru Bożego Miłosierdzia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 29 IV – św. Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica i doktor Kościoła, w 1999 roku

św. Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy.
 2 V – św. Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła.


