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01 kwietnia 2018 roku – ogłoszenia parafialne 

 
 Rozpoczynamy tzw. biały tydzień – Oktawę Wielkanocy, która jest 

przedłużeniem świętowania pamiątki Zmartwychwstania Pana Jezusa na 

cały tydzień, dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych.  

 

 Dzisiaj możemy zyskać odpust zupełny za przyjęcie w pobożnym 

usposobieniu przez radio lub telewizję błogosławieństwa papieskiego „Urbi 

et Orbi” 

 

 Dzisiaj o 0600 Procesja Rezurekcyjna i bezpośrednio po niej Msza św., 

druga Msza św. o godz. 1030  Po południu nie ma nieszporów. 

 

 Jutro w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 0800 i 1030 Po Mszy 

św. o 1030 procesja na cmentarz, gdzie modlimy się za naszych bliskich 

zmarłych oczekujących zmartwychwstania i zapalimy paschaliki. Po 

południu nie ma nieszporów. 

 

 W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w 

piątek od 1700 do 1800. W piątek rano o 700 Msza św. i odwiedziny chorych, 

w sobotę o 1730 Nowenna  a potem Msza św. 

 

 Do soboty włącznie, każdego dnia po Mszy św. o 1800 Nowenna przed 

Uroczystością Miłosierdzia Bożego. 

 

 W najbliższą niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego  przynosimy nasze 

wielkopostną jałmużnę zbieraną do skarbonek. Skarbonki składamy do 

koszyka przed Bożym Grobem. Po Mszach adoracja Najświętszego 

sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych. Bedą tylko dwie Msze św.  
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o 800  i 1030. O godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu  

i odśpiewamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

 

 W najbliższą niedziele rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia i dlatego po 

Mszach św. zbiórka do  puszek na „CARITAS”. 

 

 Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne  

w Przemyślu, w najbliższą niedzielę składka na potrzeby naszej parafii. 

 

 Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i ofiarę na kościół. Za tydzień  prosimy 

następne rodziny z Gwizdowa Podlasu.   

 

 We wtorek 3 kwietnia po Mszy o 1800 spotkanie Akcji Katolickiej, 

zapraszamy tych którzy należą do AK i tych, którzy chcieliby bliżej poznać 

to Stowarzyszenie. 

 

Ż Y C Z E N I A  Ś W I Ą T E C Z N E  

Kochani parafianie i drodzy, mili goście.  

Z racji Świąt Wielkanocnych pragnę w  imieniu nas wszystkich kapłanów  

i kleryka złożyć Wam najlepsze, świąteczne życzenia: 

Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego opromienia ścieżki waszego 

życia i sprawi, że podobnie jak uczniowie, z pałającymi sercami, będziecie 

mogli Go rozpoznać przy Łamaniu Chleba. Niech Zmartwychwstały Pan 

błogosławi Wam i Waszym rodzinom.    

Szczęść Boże !!! 

 


