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    V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 
  1. W niedzielę – dzień zmartwychwstałego Chrystusa – gromadzimy się na 
Eucharystii, aby iść drogą jaką wskazał nam Zbawiciel, by słuchać Jego 
prawdy i czerpać z Niego życie. W ten sposób budujemy wspólnotę Kościoła  
i wypełniamy nasze powołanie. Bóg wezwał nas z ciemności do swego 
przedziwnego światła, byśmy swym życiem uświęcali ziemię.  
  2. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa majowe, które są odprawiane  
w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. 
Zachęcam również do wspólnej modlitwy przy figurach poświęconych Matce 
Bożej. 
   3. Czas epidemii który przeżywamy ale również zagrożenie suszą i słabymi 
plonami niech nas mobilizuje do intensywnej i żarliwej modlitwy. Codziennie 
po Mszy Świętej wieczornej do godz. 19.30 zapraszam do adoracji 
Najświętszego Sakramentu w intencji ustania epidemii i dobrych zbiorów. 
   4. W związku z większą możliwością uczestnictwa we Mszach Świętych  
/50 osób/ są one transmitowane tylko w niedzielę przez youtube /link na stronie 
parafialnej/. Papież Franciszek w swoich homiliach wielokrotnie przestrzegał 
przed  ograniczeniem praktykowania wiary jedynie do wymiaru wirtualnego, 
bez możliwości osobistego udziału w sakramentach. Podkreślił, że nie jest to 
sytuacja normalna, kiedy wierni, uczestnicząc w Eucharystii jedynie za pomocą 
środków społecznego przekazu, nie mogą być na niej obecni fizycznie i mogą 
przyjmować jedynie Komunię Świętą duchową. W duchu tych słów papieża 
Franciszka zachęcam, by rzetelnie zweryfikować, czy w konkretnej 
indywidualnej sytuacji nadal istnieje przyczyna, by korzystać z dyspensy 
udzielonej przez arcybiskupa warszawskiego. 
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- we wtorek o godz. 20.00 spotkanie z rodzicami dzieci, które w tym roku miały 
przeżywać Rocznicę I Komunii Świętej /proszę o obecność 1 rodzica/. 
- we czwartek święto Świętego Macieja, Apostoła; 
- w sobotę uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, Patrona 
Polski i Metropolii Warszawskiej; pragniemy za wstawiennictwem                           
Św. Andrzeja Boboli modlić się do Boga o powstrzymanie pandemii. 
   6. W przyszły poniedziałek, 18 maja,  przypada 100 lecie urodzin Świętego 
Jana Pawła II. Z tej racji, w niedziele 17 maja, serdecznie zapraszam na   
uroczystą Mszę Świętą dziękczynną za dar Jego świętości i posługi w Kościele  
w naszej Ojczyźnie i na Stolicy Piotrowej. 
   7. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny. 
   8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też 
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.    
   9. Zgodnie z wytycznymi w kropielnicach nie ma wody święconej ale jeśli ktoś 
potrzebuje do użytku domowego – w kruchcie jest wystawiona. 
    



  10. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje 
ofiary wpłacają na konto parafialne oraz puszki „Na potrzeby Kościoła” 
/pod VII stacją Drogi Krzyżowej/. Dziękuję za odpowiedzialność i troskę  
o element materialny naszej Wspólnoty. Pamiętajmy w naszych codziennych 
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również 
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służy 
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


