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V NIEDZIELA WIELKANOCNA 
  

1. Bardzo często wyrabiamy sobie zdanie o innych ludziach na podstawie 
pozorów. Mamy skłonność do oceniania zewnętrznych cech zamiast poznawać 
serce. A przecież świadectwem ludzkiego życia są, jak podaje święty Jan, czyny i 
prawda, które wypływają z wnętrza człowieka. Dzisiaj nie patrzmy na innych, ale 
odważnie zapytajmy, jakie są owoce naszego własnego życia. 
2. Dziś 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. Natomiast w przyszłą niedzielę o godz. 11.30 odbędzie się 
uroczystość Rocznicy I Komunii Świętej. Przed tą uroczystością próby dla dzieci  
7 i 11 maja o godz. 19.00. 
3. Zapraszam do wspólnego wyśpiewywania chwały Maryi podczas nabożeństw 
majowych, które są 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 
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: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wypominkowych; 
- we wtorek uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika – głównego 
patrona Polski i naszej Archidiecezji; tego dnia również przypada rocznica 
podpisania aktu zakończenia II wojny światowej; o godz. 19.30 spotkanie 
kandydatów do bierzmowania;  
- w sobotę o godz. 10.00 spowiedź dla dzieci i rodziny przed Rocznicą I Komunii 
Świętej a dzieci po I Komunii Świętej wraz z rodzicami na zakończenie białego 
tygodnia na godz. 13.00 własnym transportem w strojach sportowych udają się do 
sanktuarium Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody; tego dnia również o 
godz. 17.15 różaniec i Msza Święta wieczorna wspólnoty Żywego Różańca.   
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. 
6. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę naszego kościoła. W minionym 
tygodniu wykończono murki oporowe przy schodach oraz szlifowano posadzkę 
kościoła przygotowując ją do malowania. Przyszła niedziela jako 2-ga miesiąca 
jest szczególnym wsparciem budowy naszego kościoła. Całą wspólnotę powierzam 
naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 


