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Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to czas świętowania 
naszej wiary, to spełnienie obietnicy przez Jezusa Chrystusa, że  

ZMARTWYCHWSTANIE. 
W imieniu wszystkich kapłanów składamy życzenia, byśmy każdego 
dnia pamiętali, że tylko przez PRZYMIERZE z Bogiem, przez wierność 

JEZUSOWI chwała NIEBA stanie się naszym udziałem.   
Dużo radości na każdy dzień od Zmartwychwstałego Pana 

 
1. Składamy w dniu dzisiejszym szczere podziękowanie tym wszystkim, którzy 

przyczynili się do godnego przeżycia Triduum Paschalnego oraz przygotowania  

Świąt Zmartwychwstania: zwłaszcza Wspólnocie Przymierze za pomysł Grobu 

Pańskiego oraz za wiele godzin pracy przy jego tworzeniu. Dziękujemy również 

za pomoc panom  Bogusławowi, Michałowi, Antoniemu i Krzysztofowi oraz 

wszystkim, którzy ofiarowali kwiaty do Grobu Pańskiego. Podziękowanie 

kierujemy wobec panów: Adama, Bartosza i Ryszarda Babiarz za wywiezienie 

liści z terenu przykościelnego. 

 

2. Przygotowujemy się do pielgrzymki autokarowej w roku 300-lecia koronacji 

obrazu Matki Bożej Pani Jasnogórskiej, która odbędzie się w najbliższy wtorek 

18 kwietnia. Zbiórka przy naszym kościele w poniedziałek wielkanocny           

17 kwietnia  o godz. 23.15. Nastąpi przydział do autokarów i wyjazd. Do Matki 

Bożej pielgrzymuje 120 osób. Wszystkie sprawy naszej wspólnoty parafialnej 

zawierzymy przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej. 

 

3. W najbliższą sobotę 22 kwietnia o godz. 10.00 pierwsza spowiedź dzieci 

przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. w naszej parafii. Spotkanie 

formacyjne dla rodziców dzieci w poniedziałek  24 kwietnia. Rozpoczniemy 

Eucharystią o godz. 18.00. Po Mszy św. spotkanie w kościele. 

 

4. Za tydzień w niedzielę 23 kwietnia obchodzimy święto Miłosierdzia Bożego i 

rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. O godz. 16.30 wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego prowadzone przez grupę 

Miłosierdzia Bożego z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy do wspólnej 

modlitwy o miłosierdzie dla nas, naszych rodzin, dzieci, małżeństw, osób 

starszych i schorowanych oraz dla całego świata. 



 

 

5. Składamy serdeczne podziękowanie za dobrowolne ofiary złożone w ubiegłym 

tygodniu przy okazji rozprowadzania palemek przed kościołem na rzecz 

wakacyjnego wyjazdu naszych dzieci. Zebraliśmy kwotę: 2752,40 zł. Bardzo 

jesteśmy wdzięczni za docenienie pracy i wysiłku całej Wspólnoty Przymierze.  

 

6. W Pierwsze i Drugie Święto Zmartwychwstania Pańskiego Msze Św. jak w 

każdą niedzielę:  7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00. W drugie dzień Świąt składkę 

przeznaczamy na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

 
7. Trwamy w radości dwóch wydarzeń: 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej 

Królowej Polski i 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Te wydarzenia 

spowodowały, że mamy przygotowaną dla naszych parafian wyjątkową 

niespodziankę. Dzisiaj z wielką radością chcemy poinformować, że w miesiącu 

maju poświęconym Matce Bożej parafia nasza zaprasza na niezwykłą przygodę 

PIESZEJ PIELGRZYMKI DO MATKI BOŻEJ DO GÓRKI KLASZTORNEJ, którą 

planujemy na sobotę 6 maja. Tego dnia w tym jubileuszowym roku wyruszy 

z naszej parafii jednodniowa piesza pielgrzymka do najstarszego Sanktuarium 

Matki Bożej w Polsce – do Górki Klasztornej. Biorąc pod uwagę fakt wielu 

intencji życia oraz trudności w naszych rodzinach, małżeństwach, relacjach 

pragniemy zaprosić Matkę Bożą do wszystkich tych spraw. Zachęcamy do 

pielgrzymowania każdego; od dzieci po dorosłych, zwłaszcza całe rodziny. 

Zapisy przyjmujemy w biurze parafialnym i zakrystii do 30 kwietnia włącznie. 

Tego dnia odbędzie się spotkanie organizacyjne. Przy zapisie podajemy nr 

PESEL, adres ZAMIESZKANIA oraz numer TELEFONU. Koszt uczestnictwa 

wynosi 30 zł i obejmuje ubezpieczenie, wodę, posiłek i autokary powrotne. 

Wszystkich informacji na temat pielgrzymki udziela ks. Marek. Serdecznie 

zapraszamy do spotkania z Bogiem na pielgrzymim szlaku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


