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III NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Zmartwychwstały Chrystus obecny jest w Kościele, gdy sprawujemy
tajemnicę Mszy św. To On sam przemawia do nas i wyjaśnia nam Pisma. To
Jego poznajemy po łamaniu chleba. Z wiarą więc przystąpmy do tego ołtarza,
by słuchać słów Boga i spożywać Ciało Chrystusa.
Zostaliśmy wykupieni od zła drogocenną Krwią Chrystusa. Przeprośmy teraz
za nasze grzechy, aby w nas objawiła się oczyszczająca moc ofiary Zbawiciela.
2. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem dotyczącym ilości osób w kościele w
naszej świątyni może równocześnie przebywać 50 osób na dole i na balkonach.
To drobna radość podczas wszystkich innych informacji o ilości chorych
i powołanych do wieczności. Serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę
pamiętając także o obowiązku zasłaniania twarzy maseczką.
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 uproszenia deszczu.
4. W związku z większą możliwością uczestnictwa we Mszach Świętych będą
one transmitowane w niedzielę przez youtube /link na stronie parafialnej/ mimo zwiększonej możliwości uczestnictwa dla tych, którzy czują lęk przed
zarażeniem.
5. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- we środę święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła,
patronki Europy;
- w piątek rozpoczyna się miesiąc maj poświęcony Matce Bożej; nabożeństwa
majowe będą odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta
a w niedzielę o godz. 17.15; z racji na 1-szy piątek miesiąca możliwość spowiedzi
w sklepiku obok kruchty od godz. 17.00;
- w sobotę uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki naszej
Ojczyzny; Msze Święte o godz. 9.00 i 18.15 /po majowym/.
6. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny i Mały Gość.
7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
8. Zgodnie z wytycznymi w kropielnicach nie ma wody święconej ale jeśli ktoś
potrzebuje do użytku domowego – w kruchcie jest wystawiona.
9. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje
ofiary wpłacają na konto parafialne. To dowód wielkiej odpowiedzialności
i troski także o element materialny naszej Wspólnoty.
10. W całej Polsce i na świecie przeżywamy smutne dni. Dziękuję za piękną
postawę całej wspólnoty parafialnej i sympatyków i głęboko wierzę, że ten czas
dzięki naszemu zaangażowaniu szybko minie i powrócimy do naszej
codzienności mocniejsi wewnętrznie i dojrzalsi społecznie. Ogarniajmy naszą
modlitwą cały personel medyczny, wszystkich troszczących się o nasze zdrowie
polecając ich naszej Patronce.

