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1. Przeżywamy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie 
zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanoc-
na radość, płynąca ze Zmartwychwstania Pana, będzie udziałem nas wszystkich. Niech 
Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach 
i  społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej 
prawdy. W dniu dzisiejszym msze św. o godz. 11.00 i 12.30. Nie ma mszy św. o godz. 9.00.  

2. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii została rozszerzona o oktawę. Jutro 
poniedziałek w oktawie Wielkanocy – drugi dzień naszego świętowania. Msze Święte w na-
szej świątyni będą sprawowane według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę 
będą przeznaczone na katolickie uczelnie. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg za-
płać! 


3. W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsny-
ch. 


4. Najbliższa niedziela będzie drugą niedzielą wielkanocną, czyli Niedzielą Miłosierdzia Bożego, 
która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na dzia-
łalność Caritas naszej diecezji.


5.  Dziękuję za modlitwę w mojej intencji, w sposób szczególny dziękuje lektorom i ministran-
tom za zamówioną za mnie intencję w Wigilię Paschalną oraz Wam, Drodzy Parafianie, za 
wszelkie przejawy życzliwości i troski o mnie. Dziękuję też za ofiary na tacę, za dzisiejszą 
tacę inwestycyjną oraz ofiary wpłacane na konto naszej Parafii, na bieżące wydatki związane 
z jej utrzymaniem. Bardzo dziękuję za przygotowanie naszej świątyni do Świąt Wielkiej Nocy. 
Panu Mariuszowi z kwiaciarni „Margaretka” za dostarczenie kwiatów. Paniom Krystynie, Laijli 
oraz Wiesławie za dekoracje w kościele, paniom Jolancie i Jadwidze za kwiaty wokół kościo-
ła, panom Marcinowi i Adamowi za budowę Grobu Pańskiego. Panu Janowi i pani Zofii za 
całoroczną troskę o czystość w naszej świątyni. Serdeczne podziękowania składam chórowi 
parafialnemu „Juda Cantores” pod dyrekcją p. Doroty oraz p. Organiście Markowi, za 
wspólną modlitwę śpiewem w czasie Triduum Paschalnego. Dziękuję służbie liturgicznej. 
Dziękuję wszystkim, którzy adorowali Chrystusa w Ołtarzu Adoracji i Grobie, a także uczest-
niczyli w porannej modlitwie kościoła w Wielki Piątek i Sobotę.


6. W Oktawie Wielkanocy, codziennie na zakończenie Mszy św. nowenna przed Uroczystością 
Miłosierdzia Bożego. W sobotę, na godz. 17.00 zapraszam na przygotowaną 
przez naszego pana organistę adorację Najświętszego Sakramentu. W Kaplicy 
chrzcielnej zostały wyłożone książki pt. „Jezu ufam Tobie”. Zachęcam do wzięcia 
ze sobą do domu, niech będą pomocą w zgłębianiu tajemnicy Bożego Miłosier-
dzia.


7. W sobotę w salce na plebanii, o godz. 12.00 odbiór strojów komunijnych. 

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

	 	 


ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii
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Intencje mszalne 	

17 IV – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

godz. 11:00	 - + Teresa Stasieńko oraz ++ z rodziny.

godz. 12:30  	 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,                
	 	 	 potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz świętego patrona w           
	 	 	 dniu 18 urodzin dla Mateusza Tabaki.  


18 IV – PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
godz. 09:00  	 - ++ Stefania - 2 rocz. śmierci oraz Tadeusz.

godz. 11:00	 - + Jędrzej o życie wieczne w cieniu blasku Jezusa

godz. 12.30	 - + Michał Pajączek. 


19 IV – WTOREK W OKTAWIE W OKTAWIE ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
godz. 18:00	 - + Dariusz Jura.


20 IV –  ŚRODA W OKTAWIE W OKTAWIE ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
godz. 18:00	 - + Emilia Nowocień.


21 IV – CZWARTEK W OKTAWIE ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
godz. 18:00  	 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,                
	 	 	 potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej w dniu 90 urodzin Janiny.


22 IV – PIĄTEK W W OKTAWIE ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

godz. 18:00 - 	 + ks. Jerzy Gniatczyk w dniu imienin. 


23 IV - SOBOTA W W OKTAWIE ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
godz. 21:00	 - + Ryszard Bonikowski - w dniu imienin. 


24 IV - II NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

godz. 09:00	 - + Aniela Garbaczow o życie wieczne.

godz. 11:00	 - ++ z rodz. Hartwig: Gabriela i Zdzisław, z rodz. Krysteckich                  
	 	 	 i Zielińskich.

godz. 12:30  	 - + Wanda i Stanisław Staszewscy.


