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    IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 
  1. Chrystusa, który został ukrzyżowany, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem.  
Jest On dlatego naszym Pasterzem i bramą prowadzącą do zbawienia. Dzisiaj, 
w niedzielę Dobrego Pasterza, mamy modlić się za kapłanów, których Chrystus 
powołał jako swoich pasterzy. Mamy także prosić, by nie zabrakło nigdy tych, 
którzy w imieniu Chrystusa będą głosić Ewangelię i uobecniać Jego ofiarę. 
Wyznajmy przed Bogiem nasze winy i nawróćmy ślą do Chrystusa, Pasterza  
i Stróża naszych dusz. 
  2. Miesiąc maj tradycyjnie jest poświęcony Matce Bożej. Serdecznie 
zapraszam na nabożeństwa majowe, które są odprawiane w tygodniu  
o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. Zachęcam 
również do wspólnej modlitwy przy figurach poświęconych Matce Bożej. 
   3. Czas epidemii który przeżywamy ale również zagrożenie suszą i słabymi 
plonami niech nas mobilizuje do intensywnej i żarliwej modlitwy. Codziennie 
po Mszy Świętej wieczornej do godz. 19.30 zapraszam do adoracji 
Najświętszego Sakramentu w intencji ustania epidemii i uproszenia deszczu. 
   4. W związku z większą możliwością uczestnictwa we Mszach Świętych będą 
one transmitowane w niedzielę przez youtube  /link na stronie parafialnej/  
- mimo zwiększonej możliwości uczestnictwa dla tych, którzy czują lęk przed 
zarażeniem.  
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspominanych w modlitwie 
wypominkowej – intencje będą odczytane o godz. 17.30; 
- we środę święto Apostołów Filipa i Jakuba; 
- w piątek uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika; z racji na 
uroczystość post nie obowiązuje; 
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny 
różaniec oraz wymiana tajemnic różańcowych. 
   6. We środę o godz. 20.00 spotkanie z rodzicami dzieci, które w tym roku 
przygotowywały się do I Komunii Świętej /proszę o obecność 1 rodzica/. 
   7. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny i Mały Gość. 
   8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też 
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.    
   9. Zgodnie z wytycznymi w kropielnicach nie ma wody święconej ale jeśli ktoś 
potrzebuje do użytku domowego – w kruchcie jest wystawiona. 
   10. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje 
ofiary wpłacają na konto parafialne. To dowód wielkiej odpowiedzialności  
i troski także o element materialny naszej Wspólnoty. Pamiętajmy w naszych 
codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin 
ale również o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników 
służy zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


