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IV NIEDZIELA WIELKANOCNA  
1. Chrystus staje dziś przed nami jako Dobry Pasterz. Pokazuje, jak bardzo  
Mu na nas zależy nawet wtedy, gdy upadniemy zmęczeni ciężarem życia. 
Jednocześnie chce nas zachęcić do tego, żebyśmy sami umieli kochać szczerze. 
Taką miłością żyjesz wtedy, gdy potrafisz drugiemu człowiekowi oddać część 
siebie: cierpliwość, czas, dobre słowo, a jeśli trzeba, to nawet życie. Warto 
pomyśleć, czy chcemy w ten sposób naśladować zmartwychwstałego Jezusa. 
2. Dziś obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie  
II wojny światowej. Bogu bogatemu w miłosierdzie przedstawiamy wszystkich 
kapłanów, zakonników i zakonnice  pomordowanych w obozach 
koncentracyjnych, miejscach kaźni  i rozstrzelanych na całym świecie  
m.in. w Palmirach. 
3. Miesiąc maj jest tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Zapraszam do 
wspólnego wyśpiewywania chwały Maryi podczas nabożeństw majowych, które 
będą odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę  
o godz. 17.15. Podczas nabożeństw majowych włączymy się w akcję Małego 
Gościa Niedzielnego „STUDNIA ZA GROSZE”. Do puszki przy figurce będzie 
można wrzucać grosiki, aby z nich sfinansować budowę studni w Bomadi  
w Nigerii. Ponadto uczniów szkół i dorosłych zachęcam do ozdabiania serc 
wiszących na ścianie kwiatkami oznaczającymi naszą obecność na nabożeństwie 
majowym.   
4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek 1 maja – wspomnienie świętego Józefa, Rzemieślnika – patrona ludzi 
pracy; 
- we czwartek 3 maja Uroczystość NMP Królowej Polski i rocznica uchwalenia 
konstytucji 3 maja; Msze Święte tego dnia o godz. 9.00 i 18.30; o godz. 17.15 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek odwiedziny chorych i spowiedź od godz. 17.00; 
- w sobotę o godz. 10.00 spowiedź dla dzieci i rodziny przed I Komunią Świętą a 
Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP. 
5. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej 
parafii uroczyście po raz pierwszy przyjmie Chrystusa Eucharystycznego do 
swego serca. Polecamy je oraz ich rodziny dobremu Bogu, by dar Eucharystii 
przemieniał ich codzienność. 
6. Za dwa tygodnie Rocznica I Komunii Świętej. Przed tą uroczystością próby dla 
dzieci 7 i 11 maja o godz. 19.00. 
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Najmłodszym polecam najnowszy 
numer Małego Gościa.  
8. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę naszego kościoła. W minionym 
tygodniu wymurowano murki oporowe przy schodach oraz zamontowano drzwi 
przeciwpożarowe. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej 
Królowej Rodzin. 


