OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 21 kwietnia
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Sławomir Włodarczyk, l. 26; Stefan Czarnecki, l. 82; Danuta Korczak, l. 79;
Grażyna Wencel, l. 70 - wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
W tygodniu:
1. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą sprawowane według porządku
niedzielnego, a ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
2. Trwamy w Nowennie do Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj i w Poniedziałek
Wielkanocny zapraszamy na Nowennę o godz. 15.40, natomiast w dni powszednie
do soboty włącznie nowenna będzie sprawowana po Mszy św. o godz. 9.00 oraz
o godz. 17.40.
Verte →

3. We wtorek 23 kwietnia bp Krzysztof Zadarko udzieli sakramentu bierzmowania
wiernym z naszej parafii na Mszy św. o godz. 16.00. Tego dnia nie będzie
w katedrze Mszy św. o godz. 17.00.
4. W najbliższy piątek 26 kwietnia z racji trwającej Oktawy Wielkanocy nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. W przyszłą niedzielę 28 kwietnia będziemy obchodzić Niedzielę Miłosierdzia
Bożego. O godzinie 15.00 zapraszamy do katedry na „Godzinę Miłosierdzia”.
Ofiary składane tego dnia do puszek po Mszach św. będą przeznaczone cele
„Caritas” naszej diecezji. W Niedzielę Miłosierdzia możemy przynieść do kościoła
skarbonki „Caritas” z jałmużną wielkopostną.
6. W przyszłą niedzielę 28 kwietnia o godzinie 11.00 zapraszamy na Mszę do
kościoła pw. św. Józefa uczniów klas 3 gimnazjum, przygotowujących się do
przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie w salce.
7. Również w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godzinie 12.00 będziemy modlili
się w intencji dzieci, które w bieżącym miesiącu obchodziły swoje imieniny lub
urodziny. Dzieci można zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii.
Inne:
1. Zachęcamy do wyjazdu na Diecezjalną Pielgrzymkę Żywego Różańca do
Skrzatusza, która odbędzie się w sobotę 11 maja. Koszt wyjazdu – 30 zł. Zapisy w
zakrystii lub kancelarii parafialnej.
2. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Małego Gościa Niedzielnego”, do
którego dołączona jest płyta z piosenkami „Arki Noego”. W nowym numerze
„Gościa Niedzielnego” polecamy reportaż o Skopje – mieście narodzin św. Matki
Teresy z Kalkuty, do którego 7 maja przybędzie papież Franciszek.
Wszystkim parafianom i gościom życzymy
błogosławionych darów duchowych
płynących z tajemnicy
Zmartwychwstania Pańskiego.

