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    NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO 

 
   1. Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Nadszedł długo 
oczekiwany dzień, kiedy śmierć została pokonana. Radujmy się! Jezus żyje. To 
dzień nadziei. Jezus doświadczył bólu, samotności i cierpienia. Możemy powierzać 
Mu nasze zmartwienia oraz trudności. Także lęk przed śmiercią. Jezus żyje i ma 
moc nas uwolnić od tego, co zagraża naszemu zbawieniu. Weselmy się! 
   2. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom tegorocznego 
Triduum Paschalnego. Dziękuję za przygotowanie i ozdobienie Grobu Pańskiego, 
Ciemnicy i świątyni, by godnie w tych dniach wyglądała: paniom Agnieszce 
Skarbek z rodziną, Joannie Kroczak, panu Maciejowi Cłapińskiemu za oświetlenie 
oraz rodzinie państwa Gryz. Dziękuję wszystkim prowadzącym Drogę Krzyżową, 
komentarze do liturgii, służbie liturgicznej, scholii i pani Karolinie wraz z chórem. 
Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy hojnie wszystkich swymi darami, by 
wspólna modlitwa i zaduma nad tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, 
pomagała nam w życiu codziennym. Bóg zapłać. 
   3. Zapraszam do dziękczynienia za prawdę zmartwychwstania w czasie  
trwającej oktawy Świąt – niech radość że Pan żyje trwa w nas i przynosi owoce  
w codzienności. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek – 2-gi dzień Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego; Msze Święte 
wg porządku niedzielnego; 
- we środę spotkanie chóru dorosłych o godz. 19.00;  
- w piątek spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.00; po Mszy Świętej wystawienie 
i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00; w salce Jana Pawła II za 
prezbiterium spotkanie młodzieży przed ŚDM w Krakowie; 
- w sobotę Msza Święta w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP. 
    5. Jutro zbiórka do puszki Caritas dla wymagających wsparcia z naszej 
wspólnoty parafialnej. Za każdy dar serca serdeczne Bóg zapłać. 
    6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
    7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa wypływającego od Zmartwychwstałego 
Jezusa w nadchodzącym tygodniu. 


