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  V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 
   1. Gromadzimy się na Świętej Uczcie, by świętować dzień Pański. „Bóg jest 
większy niż nasze serca i zna wszystko” – usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. 
Niech ta świadomość pomaga nam coraz bardziej otwierać się na działanie 
Bożej łaski w naszych sercach. 
   2. Aktualna trudna sytuacja epidemiczna stawia przed nami konkretne 
wyzwania. W związku z decyzją władz państwowych ograniczających liczbę 
wiernych w kościołach (1 osoba na 20m2,  dystans 1,5m, noszenie maseczek  
i dezynfekcja), zwracamy się o bezwzględne przestrzeganie tych zasad 
sanitarnych. W naszym kościele w liturgii może uczestniczyć łącznie 45 osób   
na dole i na balkonach. Jeśli wchodząc do kościoła zobaczycie Państwo że liczba 
ta jest wypełniona, proszę zostać na zewnątrz /są ławki i działa nagłośnienie/  
a wejść tylko wtedy, by przyjąć Komunię Świętą.  
   3. Rozpoczął się miesiąc maj poświęcony Matce Bożej; zapraszam do 
uwielbienia Jej litanią loretańską 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 dniu wczorajszym pierwsza grupa dzieci uczestniczyła w uroczystości  
I Komunii Świętej. Będą one od poniedziałku do czwartku przeżywały Biały 
Tydzień. W kolejne soboty kolejne grupy dzieci będą przystępowały do  
I Komunii Świętej. Dzieci i Rodziców polecam naszej modlitwie, by Chrystus 
był domownikiem w ich sercach umacniając swoimi łaskami. 
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek uroczystość NMP Królowej Polski – rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 maja; Msze Święte będą odprawione o godz. 9.00 w intencji 
Ojczyzny a o godz. 18.00 z racji na 1-szy poniedziałek miesiąca w intencjach 
wypominkowych, które będą odczytane o godz. 17.30; 
- we czwartek święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba; o godz. 17.15 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 możliwość 
spowiedzi pierwszopiątkowej; po Mszy Świętej wieczornej adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00; 
- w sobotę uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski ; o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny 
różaniec i wymiana tajemnic różańcowych. 
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
   7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne – są wolne intencje  
w nadchodzącym czasie. Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji 
Wojtusia. 



   8. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 
   9. Składam serdeczne Bóg zapłać za pamięć o naszej wspólnocie w wymiarze 
duchowym – za łączność na Mszach transmitowanych oraz w wymiarze 
materialnym – za ofiary składane na konto.  Pamiętajmy w codziennych 
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również 
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służby 
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


