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   1. Czy kochasz Mnie? Takie pytanie Pan Jezus zadaje św. Piotrowi w dzisiejszej 
Ewangelii. Jest to zarazem zapewnienie Pana Jezusa o Jego miłości względem 
Piotra. Miłości, która wybacza grzech, zdradę i zaparcie się wiary. Piotr przyjmuję 
tę miłość. Pan Bóg kieruje to pytanie również do nas: Czy kochasz Mnie? „Panie, 
Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” – odpowiedział Piotr. A jaka jest moja 
odpowiedź? 
   2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wspierających prace 
wykończeniowe przy naszym kościele; 
- we wtorek o godz. 18.00 Msza Święta w intencji gimnazjalistów piszących egzamin 
kończący naukę w gimnazjum; zapraszamy rodziców, młodzież i nauczycieli do 
wspólnej modlitwy o dobry wybór szkoły rozwijającej talenty uczniów;                              
o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III gimnazjum;  
- we środę spotkanie chóru dorosłych o godz. 19.00;  
- w dniach 14–16.04 /czwartek–sobota/ w Gnieźnie i Poznaniu będą się odbywały 
ogólnopolskie uroczystości związane z 1050 rocznicą Chrztu Polski; pamiętajmy  
w tych dniach nie tylko o dziękczynieniu za początki chrześcijaństwa w naszej 
Ojczyźnie ale i za nasz chrzest;    
- w piątek po Mszy Świętej wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu  
do godz. 20.00;  
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej. 
    3. Terminy prób dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej: 
14 IV, 19 IV, 21 IV, 25 IV /obowiązkowa obecność jednego rodzica/ - godz. 18.45. 
Terminy prób przed rocznicą I Komunii Świętej: 13 IV, 18 IV, 26 IV godz. 19.00 
/obowiązkowa obecność dzieci i przynajmniej jednego rodzica/. 
    4. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dzieci  
i rodziców przed I Komunią Świętą. 
    5. Również w przyszłą niedzielę zbiórka do puszki na posadzkę do naszego 
kościoła. Za każdy dar z serca płynące Bóg zapłać. 
    6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
    7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. 
Rozpoczęliśmy prace przy wykańczaniu cokołu kościoła oraz odwodnieniu  
i podbudowie parkingu, by w przyszłości ułożyć na nim nawierzchnię biologicznie 
czynną i wygodną w użytkowaniu. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków 
powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę 
błogosławieństwa wypływającego od Zmartwychwstałego Jezusa w nadchodzącym 
tygodniu. 


