Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście!
Święta Zmartwychwstania Pańskiego przeżywane w Roku Miłosierdzia niech
dodają nam odwagi, umacniają w wierze, nadziei i miłości. Niech stają się
dziękczynieniem Zmartwychwstałemu Panu za dar Jego miłosierdzia. Chwała
Wielkanocnego Poranka niech przenika nasze życie w potrzebie i radości
dawania siebie innym.
Dear Parishioners, Friends and Visitors!
May this Easter in the Year of Mercy encourage and strengthen us in faith,
hope, and love. May it become a thanksgiving to the Risen Lord for the gift of
His mercy. May the glory of the Easter dawn pervade our lives with the need for
and the joy of giving of ourselves to others.
**********************************************************************************************************************************************************************************************************************

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY...
ks. prof. Sławomirowi Nowosadowi za prowadzenie tegorocznych rekolekcji
oraz gorliwą posługę w naszej wspólnocie. Dziękujemy wszystkim za udział w
rekolekcjach i w liturgii Triduum Paschalnego. Pięknie dziękujemy Pani
Elżbiecie Sarna za przygotowanie dekoracji w kościele. Dziękujemy Służbie
Liturgicznej za piękną posługę w czasie liturgii oraz zuchom i harcerzom za ich
straż przy Grobie Pańskim. „Bóg zapłać” wszystkim za złożone dary, pomoc i
każdy wyraz troski o duchowe i materialne dobro naszej wspólnoty.
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA... za tydzień, 3 kwietnia. Program:
15 min przed każdą Mszą św. - Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po Mszy św.
o 12:45 – wystawienie Najśw. Sakramentu, adoracja oraz okazja do spowiedzi,
3:00PM – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia + błogosławieństwo Najśw.
Sakramentem. Zachęcamy do głębokiego przeżycia tego święta!
„Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do
źródła miłosierdzia Mojego”.
(Pan Jezus do s. Faustyny)

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – 1 kwietnia; 7:00pm - spowiedź, 7:30 - Msza
św., wystawienie Najśw. Sakr. i naboż. do Najśw. Serca Pana Jezusa.

PIOTR RUBIK W NASZYM KOŚCIELE
15 kwietnia (piątek), godz. 8:00pm - wystąpi w naszym kościele Piotr Rubik z
zespołem w koncercie z okazji zbliżającej się 2 rocznicy kanonizacji Św. Jana Pawła II:
Tak więc trwają nadzieja, wiara i miłość - te trzy, z nich zaś największa jest miłość.
Bilety w cenie $58 do na bycia w biurze parafialnym po Mszach św. lub kartą
kredytową pod nr tel. 847 925 8672.
SAKRAMNET BIERZMOWANIA... zostanie udzielony grupie naszej młodzieży
w sobotę 30 kwietnia na Mszy św. o godz.5:30PM.
PIERWSZĄ KOMUNIĘ ŚW. - przyjmą dzieci 15 maja na Mszy św. o 12:45PM.
DYŻUR KONSULARNY – 13-14 KWIETNIA W SALI PARAFIALNEJ

