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Ogłoszenia parafialne 

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 

1. Trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego Po Mszy św. Wigilii Paschalnej Koronka do 

Miłosierdzia Bożego. 

2. Niedziela: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE: Msza św. Rezurekcyjna o godz. 6.00. 

Po przyjściu do grobu Pańskiego i chwili adoracji trwa śpiew „Wesoły nam dzień dziś 

nastał. Następnie „Przed tak Wielkim Sakramentem”. Następuje modlitwa i 

błogosławieństwo w kościele, celebrans wychodzi z Najświętszym Sakramentem przed 

kościół i błogosławi parafię.  

3. Mszę św. w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego po Rezurekcji, następne o godz. 8.30,  

10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00.  Po Mszy św. o godz. 10.00 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego 

4. W poniedziałek II Dzień Świąt Wielkanocy. Mszy św. jak w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 

11.30, 13.00, 16.00, 18.00. Po Mszy św. o godz. 10.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

5. W poniedziałek Wielkanocny o godz. 15.00 Msza św. w kaplicy w Lesie Piaśnickim. 

Zapraszamy. Będzie podstawiony autobus przed kościołem, który do Piaśnicy wyjedzie o 

godz. 14.30. 

6. Od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego trwa Oktawa Wielkanocy. Są to zarazem dni 

Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Nowennę w oktawie od wtorku do soboty odmawiamy 

o godz. 17.30 wraz z Różańcem św. 

7. W piątek ze względu na oktawę, która jest świętowaniem Zmartwychwstania Pańskiego 

nie ma postu.  

8. W przyszłą niedzielę Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna się Tydzień 

Miłosierdzia. Kościół zachęca szczególnie w Tygodniu Miłosierdzia do skorzystania z 

odpustu zupełnego, którego możemy otrzymać na zwykłych warunkach, tzn. stan łaski 

uświęcającej, pragnienie uwolnienia się od wszelkich przywiązań do grzechów, nawet 

lekkich. Dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego.  O godz. 15.00 Nabożeństwo do 

Miłosierdzia Bożego.  

9. Niedziela Miłosierdzia Bożego jest Świętem Diecezjalnym Caritasu. Po Mszach św. 

zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezji Gdańskiej.  

10. Parafialny Zespół Caritas składa wielkie Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy 

włączyli się do dwóch ostatnich akcji i wsparli parafialny zespół poprzez zakup 

świątecznych stroików oraz nabycie palemek  Dzięki niedzielnej akcji zebraliśmy 737,37 

zł, całość zbiórki  trafi do najbardziej potrzebujących osób z naszej parafii oraz   

zaprzyjaźnionej sekcji pływackiej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Za każdą 

ofiarę składamy serdeczne Bóg Zapłać! Niech Chrystus Pan oświeca drogi codziennego 

życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym. Wesołych I 

ciepłych świat Wielkanocnych!  Alleluja! 

11. W przyszłą niedziele kolekta nadzwyczajna na cele parafialne. Serdecznie dziękujemy za 

ofiary składane na niedzielną i świąteczną tacę, oraz wpłaty na konto parafialne - serdeczne 

Bóg zapłać. Zwracamy się z prośbą o odpis jednego procenta od podatku na 

Stowarzyszenie Rodziny Piaśnickiej. Na stoliku są wyłożone kartki z kontem 

Stowarzyszenia i numerem KRS.  
 

DYSPENSA, PRAKTYKA KOMUNII DUCHOWEJ i ODPUSTY 
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W dalszym ciągu pozostaje w mocy wcześniej udzielona dyspensa od uczestnictwa w 

niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Prosimy i zachęcamy do jednoczenia się na 

modlitwie w rodzinach, poprzez środki masowego przekazu, a także poprzez parafialne 

transmisje internetowe. U nas korzystamy z życzliwości TV Chopin, kanału 52. Dostępny w 

telewizji kablowej, lub na stronie internetowej parafii. 


