
DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, 

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO -  24 kwietnia 2022 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości 

ze zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym znakiem tego, że Bóg 

zlitował się nad grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje miłosierdzie. Po każdej 

Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do miłosierdzia Bożego. 

Dziś przypada także patronalne święto Caritas oraz rozpoczyna się w Kościele Tydzień 

Miłosierdzia. To nie tylko dzień modlitwy za wszystkich zaangażowanych w dzieła 

charytatywne, ale także okazja do budzenia wrażliwości na potrzeby innych i przychodzenia 

im z pomocą. Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na działalność Caritas naszej 

diecezji. Dziękujemy Zespołowi Charytatywnemu z naszej parafii za pracę na rzecz 

potrzebujących. Zespół przyjmuje w każdą środę od godz. 10:00 do 11:00. Dziś zbierane są 

ofiary na pomoc rodzinie Burdek z Lanckorony, która w wyniku pożaru straciła dobytek 

całego życia. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie. 

 

3. Jutro, w poniedziałek, 25 kwietnia, przypada święto Świętego Marka Ewangelisty. We 

wtorek, 26 kwietnia, będziemy celebrowali uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa 

i męczennika, głównego patrona Polski, która z racji przypadającej w tym roku oktawy 

Wielkanocy została przeniesiona z 23 kwietnia. W środę Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. W piątek, 29 kwietnia, obchodzimy święto Świętej Katarzyny 

Sieneńskiej, patronki Europy. To również Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, 

obchodzony w rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau (1945). Naszą modlitwą będziemy 

otaczać wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego totalitaryzmu, szczególnie 

kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego w tym księdza dziekana Józefa Stabrawę. 

Spotkanie dla Grupy Apostolskiej Młodzieży w piątek o 19.00. Zbiórka dla kandydatów na 

ministrantów w sobotę o 11.00. Spotkanie Grupy parafialnej dla mężczyzn w czwartek 5 maja 

o 19.00 w Domu Parafialnym.  

 

4. Za tydzień przypada pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic Żywego Różańca. 

Będzie to także kolejna Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To szczególne 

zaproszenie do poznawania i rozważania słowa Bożego zapisanego na kartach Pisma 

Świętego. W kaplicy w Łostówce Uroczystość I Komunii Świętej o godz. 11.00. 

 

5. Trwa zbiórka charytatywna Fundacji Siepomaga na rzecz Maksymiliana Palaca, który 

cierpi na złożoną wadę serca i atrofię mózgu. Maksiu dostał nadzieję na operację                    

w Barcelonie lecz potrzebna jest znaczna ilość środków pieniężnych aby opłacić leczenie. 

Zachęcamy do wsparcia. Szczegóły na stronie fundacji: www.siepomaga.pl oraz na portalach 

społecznościowych. 

 

6. Polecamy lekturę prasy katolickiej. W ,,Gościu Niedzielnych” znajdziemy ulotkę z tekstem 

Koronki do Miłosierdzia Bożego po polsku, ukraińsku i rosyjsku, a także rozmowę z abp. 

Grzegorzem Rysiem o tym czy Pan Bóg jest bardziej sprawiedliwy czy miłosierny.                

W ,,niedzieli” m.in. specjalny dodatek o skali pomocy Kościoła katolickiego dla uchodźców   

z Ukrainy, artykuł o tym czy warto rozmawiać z niewierzącymi o wierze oraz jak 

pielęgnować miłość w małżeństwie. 

 

7. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Śp. Kazimierz Grucel i Śp. Maria Kowalczyk. Dobry 

Jezu, a nasz Panie.  

 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, 

doświadczenia bliskości Zmartwychwstałego Pana i Jego mocy w codziennym życiu. 
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