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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA 

8 KWIETNIA 2018 A. D. 
1.W najbliższy czwartek będziemy przeżywali Wizytację Kanoniczną Parafii, którą 

przeprowadzi Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Wojciech Polak, Prymas Polski. 

Zapraszamy do udziału we wspólnych modlitwach i spotkaniach: 

* godz.14.30 – Nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu parafialnym w Budzyniu 

* godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i spotkanie w Kościele Filialnym w Sokołowie 

Budzyńskim 

* godz.15.45 – Katecheza dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania z klas VII podstawowych i II gimnazjalnych w Kościele pw. Świętego Andrzeja 

Boboli 

* godz.16.30 – spotkanie z Radą Parafialną, Duszpasterską i Ekonomiczną, a także 

przedstawicielami grup duszpasterskich 

* godz.18.00 – Główna Eucharystia Wizytacyjna z udzieleniem młodzieży klas III gimnazjalnych 

Sakramentu Bierzmowania  

Zapraszamy całą Wspólnotę Parafialną do udziału w tych spotkaniach, a zwłaszcza do 

pełnego uczestnictwa w wieczornej Mszy Świętej, stanowiącej najistotniejszy moment 

wizyty Księdza Biskupa w naszym Budzyńskim Wieczerniku. 

2.Dzisiejsza Niedziela poświęcona Bożemu Miłosierdziu rozpoczyna 74. Tydzień Miłosierdzia 

pod hasłem „Mocni w Duchu Świętym”.  Z tej okazji można złożyć ofiary do puszek przed 

Kościołem na działalność naszego Parafialnego Zespołu CARITAS. Również dzisiaj będzie 

miało miejsce już ostatnie nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia w Kościele o godz.15.00. 

3.Dzisiaj będzie miała miejsce Eucharystia w Kościele o godz.15.45, dla młodzieży 

przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Przypominamy kandydatom, że 

obecność jest obowiązkowa!!! 

4.Instrukcje liturgiczne dla młodzieży z klas III gimnazjum przygotowującej się do Sakramentu 

Bierzmowania będą miały miejsce w Kościele: w poniedziałek o godz.19.15 i we wtorek o 

godz.16.30. Natomiast Spowiedź Święta dla kandydatów, ich świadków oraz członków rodziny 

będzie miała miejsce we wtorek o godz.19.00. Przypominamy kandydatom, że obecność jest 

obowiązkowa!!! 

5.W poniedziałek z racji przypadającej Uroczystości Zwiastowania Pańskiego będzie miało 

miejsce podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego przed Eucharystią wieczorną o 

godz.17.45. Msze Święte w tym dniu o godz.18.00 i o godz.18.45. Nie bądźmy obojętni na 

wartość i godność ludzkiego życia, właśnie w ten sposób stając w jego całkowitej obronie. Osoby 

chętne do podjęcia tego dzieła, mogą się jeszcze zapisywać na listę w zakrystii. 

6.We wtorek będzie miała miejsce katecheza przedchrzcielna w salce katechetycznej o 

godz.20.00, dla rodziców i rodziców chrzestnych. 

7.W środę będzie miała miejsce generalna zbiórka dla wszystkich kandydatów, ministrantów i 

lektorów w Kościele o godz.16.15. Przypominamy, że obecność jest obowiązkowa!!! 

8.W czwartek będzie miała miejsce katecheza dla młodzieży z klas VII podstawowych i II 

gimnazjalnych w Kościele o godz.15.45 z udziałem Księdza Arcybiskupa Prymasa Wojciecha 

Polaka. Ksiądz Biskup pragnie spotkać się i porozmawiać z młodzieżą, której duszpasterstwo jest 

jemu bardzo bliskie i znane. Przypominamy kandydatom, że obecność jest obowiązkowa, gdyż 

jest to w ramach parafialnej katechezy kwietniowej!!!   



  

 

 
www.parafia-budzyn.pl 

 
  

9.Biuro parafialne będzie czynne w tym tygodniu po drugiej Eucharystii wieczornej tylko w środę 

i piątek. Zaś w sobotę po Eucharystii porannej. 

10.Przypominamy o stałych modlitwach prowadzonych przez Żywy Różaniec w naszym 

Kościele: 

- w środy o godz.17.30 Modlitwa Różańcem Świętym 

- w piątki o godz.17.45 Modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy, która jest dla nas wszelką pomocą na codziennej drodze 

życia. 

11.Zachęcamy do zakupienia i lektury Przewodnika Katolickiego.  

12. W minionym tygodniu pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy: ś. p. Irenę Iwanowską i   

ś. p. Jana Stukieckiego. Zaś we wtorek o godz.15.00 odbędzie się pogrzeb ś. p. Grzegorza Wasila. 

Ich, jak i naszych zmarłych polecajmy Bożemu Miłosierdziu wołając: Dobry Jezu, a nasz Panie… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


