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1. Drodzy Parafianie i Goście! Wieść o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa przemieniła Apostołów i
napełniła ich ogromną radością. Niech ta radość będzie także Waszym udziałem. Niech Pokój, który
po Swoim Zmartwychwstaniu ogłosił Chrystus całemu światu na stałe zagości w naszych sercach. W
ten wielkanocny poranek, kiedy okazuje się, że grób Pana Jezusa jest pusty, niech ustąpią Wasze lęki
i obawy, niech w Waszym codziennym życiu nie będzie rzeczy niemożliwych. Wszyscy stańmy się
wiernymi i gorliwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego i budujmy „nową rzeczywistość”
opartą na prawdzie, miłości i pokoju.
2. Do Niedzieli Miłosierdzia Bożego przeżywamy Oktawę Wielkanocy. Jest to czas wielkiej radości
dla każdego wierzącego. W piątek w czasie Oktawy nie ma postu.
3. W związku z epidemią przypominamy o konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów
sanitarnych. Informujemy, że każdorazowo na Mszy św. może być nie więcej niż 40 osób.
4. Msze święte w Niedzielę Zmartwychwstania i w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 7.00,
8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 i 18.00.
5. Msza święta w intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci odbędzie się we wtorek o godz. 17.00,
zaś Msza święta w intencjach Żywego Różańca w środę o godz. 18.00.
6. W związku z trwającym Rokiem Świętego Józefa zapraszamy Parafian na nowe nabożeństwo –
pierwszych śród miesiąca, ku czci św. Józefa, po raz pierwszy – w najbliższą środę na godz. 16.30.
7. Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego w niedzielę i poniedziałek o godz. 9.15, od
wtorku do soboty włącznie o godz. 17.30.
8. Narzeczonych zapraszamy na kurs przedmałżeński, który rozpocznie się w najbliższy piątek o
godz. 19.00 w kościele.
9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką: świąteczny numer Gościa Niedzielnego i
Niedzieli, a także nasz biuletyn parafialny Rodzinniak.
10. Dziękujemy za wsparcie materialne naszej Parafii w tym trudnym czasie osobom, które w
różny sposób przekazały nam swoje ofiary.

