
Ogłoszenia parafialne – Niedziela Wielkanocna 17 kwietnia 2022 roku 

 

 

 
1. Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęliśmy Oktawę 

(czyli 8 dni) Wielkiej Nocy. W Kościele każdy z tych ośmiu dni obchodzi 

się jak Niedzielę Zmartwychwstania. W obecnym kalendarzu liturgicznym 

są tylko dwie takie oktawy: jedna to właśnie Oktawa Wielkanocna, a druga 

to Oktawa Bożego Narodzenia. Dlatego proszę parafian, aby w tym 

okresie, w miarę możliwości, starali się jak najczęściej uczestniczyć w 

Mszy św. i przyjmować Komunię św.  

2. W najbliższy piątek miesiąca, z racji Oktawy Wielkanocnej, nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

3. Trwa Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Koronkę do 

Bożego Miłosierdzia i modlitwę przypisaną do kolejnego dnia odmawiamy 

do soboty włącznie. Od 2000 r. - decyzją papieża Jana Pawła II - drugą 

niedzielę Wielkanocy świętujemy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 

4. Od dziś do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego zamiast modlitwy Anioł 

Pański odmawia się aklamację: 

Królowo Nieba, wesel się, Alleluja! 

Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja! 

Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja! 

Błagaj za nami Boga, Alleluja! 

 

5. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poprzez swoje zaangażowanie włączyli 

się w przygotowanie okresu Triduum Paschalnego i Wielkanocy: 

chórzystom i Panu organiście, służbie ołtarza i prowadzącemu ją Panu 



Ireneuszowi Konarskiemu. Za przygotowanie pięknej dekoracji kwiatowej 

oraz ofiarowane kwiaty dziękuję Pani Danucie Wiśniewskiej-Cazals oraz 

służącym pomocą w tych przygotowaniach Katarzynie, Barbarze, 

Dariuszowi i Robertowi. 

 

Dziękuję Wam za Waszą modlitwę, wszelkie oznaki pamięci i składane życzenia.  

 

Zamieściłem już moje życzenia dla Was na stronie głównej portalu naszej parafii. 

Jeszcze raz życzę Wam, aby Chrystus Zmartwychwstały pomógł każdemu z Was 

przejść przez „wzburzone morze” tego trudnego czasu, w którym żyjemy i wyjść 

zeń z głębszą pokorą, dojrzalszą wiarą i mocniejszą nadzieją.  

 

Życzenia wielkanocne 
 

Niech Światło Zmartwychwstałego Jezusa obdarzy Was radością i pokojem, 

a serca napełni wiarą w to, że dobro ostatecznie zwycięża. 

 

 Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym umocni Was, abyście dla ludzi 

żyjących z Wami i obok Was byli zwiastunami nadziei, która w tych trudnych 

czasach pandemii pomaga żyć i dostrzegać Jezusa, który zawsze jest z nami, jako 

niezawodny Przewodnik, Przyjaciel i Pan. 

 

 Życzę Wam, abyście poprzez codzienne niepewności i zmagania, ciemności 

i porażki, chorobę i niezrozumienie ze strony ludzi, otworzyli oczy i serce, aby 

dostrzec horyzont Światła, który otwiera inną perspektywę i nowy sens oraz daje 

siłę, aby nie ustać w drodze, aby żyć radością i dzielić się nią z innymi. 

 

Z darem modlitwy 

 

Ks. Ryszard 
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