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III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 
   1. Dziś usłyszymy o kolejnym spotkaniu zmartwychwstałego Jezusa z uczniami  
w czasie, kiedy łowili ryby, czyli wykonywali swoją pracę. W tym radosnym okresie 
wielkanocnym warto sobie uświadomić, że On przychodzi również do naszej 
codzienności. Wprawdzie Go nie widzimy, ale On jest. Obyśmy potrafili Go 
poznać, jak jeden z uczniów, który powiedział: „To jest Pan!”. 
    2. Dziś grupa dzieci z naszej parafii podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 
uroczyście przyjmie Chrystusa do swojego serca w Komunii Świętej. Przez cały 
tydzień te dzieci będą uczestniczyły w Białym Tygodniu przychodząc na Mszę 
Świętą o godz. 18.00. Zakończenie Białego Tygodnia w sobotę w sanktuarium 
Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody w Secyminie o godz. 12.00. Natomiast 
w przyszłą niedzielę grupa dzieci będzie obchodziła Rocznicę I Komunii Świętej. 
Spowiedź dla dzieci i rodziców w sobotę od godz. 9.00 do 11.00. Próba dla dzieci 
Rocznicowych we wtorek i czwartek o godz. 19.15. Polecamy te dzieci i rodziców 
naszej modlitwie.    
   3. Rozpoczął się maj – miesiąc poświęcony Matce Bożej. Serdecznie zapraszam 
do wyśpiewywania chwały Maryi w litanii loretańskiej podczas nabożeństw 
majowych, które są odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta  
a w niedzielę o godz. 17.15; 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek święto Apostołów Filipa i Jakuba; Msza Święta w intencji 
wszystkich wiernych zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej; 
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do 
bierzmowania z kl. III gimnazjum; 
- we środę uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski 
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00; 
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec 
i wymiana tajemnic różańcowych. 
    5. W niedzielę Biblijną, która jest równocześnie narodowym Dniem  
Czytania Pisma świętego, każdy z nas po Komunii św. otrzyma wyjątkowy 
dar. Będzie to Chleb życia pod postacią fragmentu Pisma św. Z przygotowanych 
koszyczków – po krótkiej osobistej modlitwie – weźmiemy rodzinnie kartkę 
z zaznaczonymi wersetami Ewangelii według św. Jana. 
Po powrocie do domu otwórzmy Pismo święte i w najgłębszym skupieniu  
i powadze odczytajmy otrzymany dzisiaj tekst.  
Niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie 
i w rachunku sumienia – przez cały rok. Zaznaczmy go sobie. Niech będzie  
dla nas światłem i mocą na drodze naszego osobistego i narodowego życia 
przez wszystkie dni aż do następnej niedzieli Biblijnej. 



   6. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
   7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
   9. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani 
Marzeny tel: 501472269 / tylko w sprawie poradni /. 
   10. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących  
w tym roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań  
a spotkania odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu: 
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – spotkanie w poniedziałek o godz. 19.00  
- w sali Jana Pawła za prezbiterium; 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza


