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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
1. Świadkowie pustego grobu nie potrafią milczeć wobec cudu
zmartwychwstania. Dzielą się z nami wielkanocną radością, która umacnia naszą
wiarę. Warto byśmy sami zachwycili się pustym grobem Jezusa. Żeby tak się
stało, trzeba go „ujrzeć i uwierzyć”.
2. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom tegorocznego
Triduum Paschalnego, którzy poprzez modlitwę, post i dar serca włączyli się
w przeżywanie tych wyjątkowych dni w roku liturgicznym. Z serca płynące Bóg
zapłać kieruję do osób, które sprawiły, że nasza świątynia w tym czasie tak
dostojnie i godnie wyglądała: pani Agnieszce Skarbek za dekoracje kwiatowe
ołtarza, ciemnicy i Grobu Pańskiego, panom Maciejowi Cłapińskiemu i Piotrowi
za projekcję multimedialną, rodzinie państwa Gryz za wystrój przy Grobie
Pańskim, paniom Joannie Kroczak i Ani Kroczak, Agnieszce i Natalii Suskim za
dekoracje. Słowo dziękuję kieruję również do tych, którzy prowadzili rozważania
na Drodze Krzyżowej, wszystkim aktywnie uczestniczącym w liturgii
poszczególnych dni Triduum, ministrantom, lektorom i organiście. Wierzę, że
pobożnie, godnie i w skupieniu przeżyte te dni umacniają naszą wiarę i są
świadectwem dla innych. Bóg zapłać.
3. Jutro Drugi Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Msze Święte jak
w niedzielę. Zachęcam do uczestnictwa w liturgii Mszy Świętych w czasie
Oktawy – niech radość ze zmartwychwstania Pańskiego trwa w nas i przynosi
błogosławione owoce w codzienności.
4. W przyszłą niedzielę – Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbędzie się
kanonizacja Jana Pawła II. Wielu z nas będzie śledziło to wydarzenie na ekranach
TV. Serdecznie zapraszam na specjalną Mszę Świętą dziękczynną za dar
kanonizacji naszego Papieża, która będzie odprawiona o godz. 15.00.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni. Całą
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.
7. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Rocznicy I Komunii Świętej 28
IV godz. 18.30, 9 V godz. 18.45.
8. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok.

