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07  maja  2017 
   IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 

 
   1. „Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego” – ten piękny refren psalmu  
i dzisiejsze czytania przypominają nam o tym, że kiedy idziemy za Jezusem nie 
braknie nam niczego, żeby osiągnąć zbawienie. Jezus zna nas i chce dobra każdego 
z nas. Nie musimy już błądzić. Możemy wsłuchiwać się w Jego głos i podążać za 
Nim. Przy Jezusie jesteśmy bezpieczni. On przyszedł, aby dać nam życie. 
   2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej parafii po raz 
pierwszy przystąpi do stołu Eucharystii przyjmując I Komunię Świętą. W tygodniu 
dzieci i rodziny przychodzą na godz. 18.00. W sobotę na zakończenie Białego 
Tygodnia dzieci i rodziny udadzą się do sanktuarium Matki Bożej Radosnej 
Opiekunki Przyrody do Secymina na Mszę Świętą o godz. 12.00 a po niej będzie 
miał miejsce piknik rodzinny. 
   3. Trwa miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Zapraszam do wspólnego 
wyśpiewywania Jej chwały 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 obchodzimy uroczystość Świętego Stanisława, biskupa  
i męczennika, patrona Polski; z racji na 2-gi poniedziałek miesiąca Msza Święta 
będzie odprawiona w intencji wszystkich ofiarodawców; 
- w piątek po Mszy Świętej do godz. 20.00 wystawienie i adoracja Najświętszego 
Sakramentu; 
- w sobotę przypada 100 rocznica objawień w Fatimie; serdecznie zapraszam na 
różaniec fatimski po Mszy Świętej wieczornej /ok. godz. 19.00/ połączony z procesją 
dookoła kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej; na procesję proszę przynieść 
świece; wymiana tajemnic wspólnoty Żywego Różańca przed majowym. 
   5. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej 
parafii będzie przeżywała Rocznicę I Komunii Świętej. Próby przed tą 
uroczystością w poniedziałek i czwartek o godz. 19.15. Spowiedź dla dzieci  
i rodziców w sobotę od godz. 9.30 do 11.00. Te dzieci i ich rodziny polecamy 
wspólnej modlitwie. 
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   7. Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje wyjazd na odpust Matki Bożej Królowej 
Przenajdroższej Krwi do sanktuarium w Częstochowie. Zapisy i bliższe informacje 
u Pani Anny Regulskiej pod nr tel. 503 793 390. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła, szczególnie 
w dzisiejszą niedzielę.  Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam  
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa  
w nadchodzącym tygodniu. 


