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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
1. Grób już pusty! Jezusa już tam nie ma! Teraz możemy go znaleźć na drogach
naszej codzienności. Zmartwychwstały Pan chce być blisko nas, bo bardzo Mu na
nas zależy. Radość wielkanocna może stać się siłą do pokonywania największych
nawet trudności w naszym życiu. Trzeba tylko z wiarą dostrzec, że grób jest już
pusty, a Zmartwychwstały jest z nami.
2. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom Triduum
Paschalnego. Bóg zapłać za piękne świadectwo wiary, wspólną modlitwę i
aktywne uczestniczenie w wydarzeniach Wielkiego Tygodnia. Podziękowania
kieruję do osób zaangażowanych w oprawę liturgiczną Triduum: komentatora,
lektorów, psalmistów, osób czytających modlitwę powszechną oraz rozważania na
Drodze Krzyżowej, ministrantów. Szczególne słowo Bóg zapłać niech przyjmą
osoby, dzięki którym zostały urządzone Ciemnica i Grób Pański: rodzice dzieci
Rocznicowych, państwo Katarzyna i Piotr Gryzowie, pani Agnieszka Skarbek
dbająca o wystrój w kwiaty, pani Joanna Kroczak – katechetka, panowie Janusz
Kowalski, Zbigniew Kordek i Krzysztof Szcześniak.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- Poniedziałek Wielkanocny – Msze Święte jak w każdą niedzielę.
Z racji na 1-szy poniedziałek miesiąca Msza Święta o godz. 18.00 w intencjach
wypominkowych; Zachęcam i zapraszam do udziału w liturgii w czasie Oktawy
Świąt.
- we wtorek przypada 8 rocznica odejścia do Domu Ojca bł. Jana Pawła II;
zapraszam do Domu Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12A wejście
od ul. Goscińcowej na godz. 19.30 - szczegóły spotkania na plakacie w gablocie;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
i Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek od godz. 17.00 możliwość spowiedzi pierwszopiątkowej; z racji na
oktawę post nie obowiązuje;
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu
Sercu NMP.
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
5. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła. Całą
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.

