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    II  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 
NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

  1. Obchodzimy dziś Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Każdy z nas potrzebuje tej 
łaski od Boga, choć może nie zawsze mamy tego świadomość. Święty Tomasz 
mówi dziś „ Pan mój i Bóg mój” a Jezus zwraca uwagę, jak ważna jest wiara. 
My też w czasie Mszy Świętej wyznajemy, że Jezus jest naszym Panem  
i Bogiem. Niech nasza modlitwa będzie wypowiadana z ufnością w Boże 
miłosierdzie szczególnie w obecnym czasie. Jezu Ufam Tobie.   
   2. Dziś z racji święto po Mszy Świętej o godz. 11.30 będzie wystawienie 
Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką do Bożego Miłosierdzia  
o godz. 15.00. Ponieważ wciąż nas obowiązują przepisy limitujące ilość osób 
podczas modlitwy w kościele, zwracajmy uwagę na innych, którzy też pragną 
chwili skupienia przed Najświętszym Sakramentem i umożliwmy im to. 
   3. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem dotyczącym ilości osób w kościele  
w naszej świątyni może równocześnie przebywać 50 osób. To drobna radość 
podczas wszystkich innych informacji o ilości chorych i powołanych do 
wieczności. Serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę pamiętając także  
o obowiązku zasłaniania twarzy maseczką.  
   4. Zapraszam do  uczestnictwa w transmitowanych codziennie Mszy Świętych 
przez youtube  / link na stronie parafialnej/ - mimo zwiększonej możliwości 
uczestnictwa rozumiem lęk przed zarażeniem. Apeluję również  
o odpowiedzialność w wymiarze obecności  osób w kościele: jeśli będzie już  
50 osób w kościele – mimo wielkiego pragnienia wspólnej modlitwy nie 
narażajmy siebie i innych na konsekwencje łamania prawa i pozostańmy na 
zewnątrz.  
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do 
godz. 19.30. 
   6. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny i Mały Gość. 
   7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też 
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.    
   8. Zgodnie z wytycznymi w kropielnicach nie ma wody święconej ale jeśli ktoś 
potrzebuje do użytku domowego – w kruchcie jest wystawiona. 
   9. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje 
ofiary wpłacają na konto parafialne. To dowód wielkiej odpowiedzialności  
i troski także o element materialny naszej Wspólnoty.  
   10. W całej Polsce i na świecie przeżywamy smutne dni. Dziękuję za piękną 
postawę całej wspólnoty parafialnej i sympatyków i głęboko wierzę, że ten czas 
dzięki naszemu zaangażowaniu szybko minie i powrócimy do naszej 
codzienności mocniejsi wewnętrznie i dojrzalsi społecznie. Ogarniajmy naszą 
modlitwą cały personel medyczny, wszystkich troszczących się o nasze zdrowie 
polecając ich naszej Patronce.


