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1. Przeżywamy drugą niedzielę Wielkanocy, która jest obchodzona jako Niedziela 
Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia jest wyciągniętą do nas, dłonią Pana 
Jezusa, która poprowadzi nas na drogę oczyszczenia z grzechów. Pamiętajmy, że z  
dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana 
obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. 


2. Dzisiejsza niedziela, to także patronalne święto Caritas, które rozpoczyna Tydzień 
Miłosierdzia. Nieustannie doświadczamy Miłosierdzia Bożego, dlatego uczmy się być 
miłosiernymi dla braci i sióstr. Przy wyjściu z kościoła, ofiarą do puszek, możemy 
wesprzeć dzieła miłości chrześcijańskiej, jakie realizuje nasza Caritas.


3. Przypominam, że w naszym kościele może przebywać 28 osób. Pamiętajmy o 
zasłanianiu ust i nosa, dezynfekcji rąk – korzystajmy ze stacji dezynfekcyjnej oraz 
zachowujmy dystans. Osoby, pragnące przyjąć Komunię świętą na rękę, podchodzą 
jako pierwsze.


4. Dziękuję wszystkim Parafianom za dużą dyscyplinę związaną z zachowaniem rygoru 
sanitarnego podczas nabożeństw w kościele. Składam podziękowania za modlitwę 
w mojej intencji oraz za wszelkie przejawy życzliwości i troski o mnie.


5. W poniedziałek, o godz. 17.00 w kościele, spotkanie rodziców dzieci I Komunijnych.

6. Dziękuję za ofiary na tacę oraz wpłacane na konto naszej Parafii, na bieżące wydatki 

związane z jej utrzymaniem. Na kwiaty do Bożego Grobu oraz dekoracje w kościele 
zebraliśmy 1124 zł. Bóg zapłać. 


7. Przyszła niedziela to niedziela inwestycyjna. Już dziś składam serdeczne 
podziękowania za ofiary złożone na cele inwestycyjne w naszej parafii.


8. Zachęcam do zamawiania Mszy św. w ważnych dla nas intencjach. Są jeszcze wolne 
terminy w tym tygodniu. 


9. Zachęcam do lektury nowych tygodników katolickich: Niedzieli i 
Gościa Niedzielnego. 	


ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii
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11 IV - II NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Godz. 9:00		 - W intencji Żywego Różańca o Boże błogosławieństwo dla                       
	 	 	 żyjących i zbawienie dla zmarłych.

Godz. 11:00	 - + Stefania - 1 rocz. śmierci i + Tadeusz.

Godz. 12:30	 - + Józef Grudziński - 8 rocz. śmierci.


12 IV  - PONIEDZIAŁEK

Godz. 18:00	 - + Katarzyna Afanasjef, + Krystyna Ludorowska, + Stanisław      
	 	 	 Lewicki, + Zofia Rydz.


13 IV  - WTOREK 
Godz. 18:00 	  - Intencja wolna.


14 IV  - ŚRODA   
Godz. 18:00 	 - Intencja wolna.


15 IV  - CZWARTEK 
Godz. 18:00 	 - Intencja wolna.


16 IV  - PIĄTEK 
Godz. 18:00 	  - Intencja wolna.


17 IV  - SOBOTA 
Godz. 18:00 	 - + Ryszard Bonikowski.


18 IV - III NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA BIBLIJNA 
Godz. 9:00		 - + Sławomir Cichocki - int. od Haliny Grzebielucha.

Godz. 11:00	 - + Zdzisława Kubielska - int. od Henryki i Czesława Pędzików                 
	 	 	 z Sieradza.

Godz. 12:30	 - + Teresa Stasieńko - kolejna rocz. śmierci.


