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 III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 

 
   1. Przychodzimy na Mszę św., aby spotkać się ze zmartwychwstałym Jezusem. 
Podobne spotkanie przeżyli Jego dwaj uczniowie, gdy szli do Emaus. Rozpoznali 
Zmartwychwstałego podczas rozmowy i łamania chleba. My też za chwilę 
będziemy słuchali Słowa Bożego i weźmiemy udział w przemianie chleba w Ciało 
Jezusa. Przeżywamy dziś Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna Ogólnopolski 
Tydzień Biblijny. Dlatego prośmy Boga, aby pomógł nam szanować Pismo Święte 
i dodał sił do radosnego głoszenia prawdy o Zmartwychwstaniu Jezusa  
w codziennym życiu.  
   2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 dzieci z naszej parafii po raz 
pierwszy przystąpią do stołu Eucharystii. Te dzieci i ich rodziny polecamy 
naszym modlitwom. Przy tej okazji szczególne podziękowanie kieruję do pana 
Macieja Cłapińskiego za ofiarowaną wykładzinę na nasz kościół. Bóg zapłać 
również dla tych, którzy w dniu wczorajszym rozłożyli ją na kościele. 
   3. Zapraszam do wspólnego wyśpiewywania chwały Maryi podczas nabożeństw 
majowych odprawianych w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta  
a w niedzielę o godz. 17.15. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wypominkowych; 
- we wtorek święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba; o godz. 19.00 spotkanie 
kandydatów do bierzmowania z kl. III gimnazjum; 
- we czwartek uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika;  
- w sobotę o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza Święta wspólnoty Żywego 
Różańca a po niej wymiana tajemnic różańcowych.  
   5. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 dzieci z naszej 
parafii będą przeżywały Rocznicę I Komunii Świętej. Spowiedź dla tych dzieci  
i ich rodzin w piątek o godz. 18.00 a o godz. 19.00 próba generalna.  
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni. Całą 
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.   
   8. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok. 


