WIELKANOC 2022

Drodzy Parafianie!
W tych dniach świątecznych Kościół prowadzi nas do pustego grobu Jezusa
Chrystusa, abyśmy usłyszeli niewiarygodne a jednak prawdziwe: nie ma Go
tutaj, zmartwychwstał! W liturgii i sakramentach, które w tych dniach
sprawujemy możemy spotkać żywego Zbawiciela.
Na czas świętowania, życzymy Wam:
Pokoju – bo kiedy on wypełnia nasze serca, możemy bezpiecznie przejść
przez nawet najbardziej niespokojne czasy.
Radości – kiedy ona tryska w głębi serca, odkrywa przed nami piękno życia.
Nadziei – kiedy budzi się w nas, staje się siłą prowadzącą dzień za dniem
ku coraz lepszemu życiu.
Mocy

– bo ona zwycięża chwile rozpaczy, zniechęcenia i zwątpienia.

Światła – bo ono płonąc w naszych duszach, wskazuje pewną drogę.
Miłości – bo tylko ona daje głęboki i niezachwiany sens życia.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to, co jeszcze uśpione,
ożywi to, co już martwe, niech światło Jego Słowa prowadzi nas przez życie
do wieczności, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość.
BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO!
Wasi duszpasterze:
O. Józef Błaszak, O. Adam Zawacki, O. Jan Łempicki, O. Marek Ignaszewski
oraz
Komitet parafialny: Maria Bauer, Maria Kirejczyk, Tadeusz Kosiorowski,
Alex Lupinski, Józefa Miernik i Tadeusz Żurek

PROGRAM DUSZPASTERSKI
SPOWIEDŹ:
- w każdą niedzielę (z wyjątkiem Wielkanocy) podczas Mszy świętych
- w środy i piątki od godz. 19.00
WIELKI CZWARTEK – 14 kwietnia
Msza święta Wieczerzy Paoskiej – godz. 19.00
WIELKI PIĄTEK – 15 kwietnia
– Droga Krzyżowa – godz. 15.00
– Liturgia Męki Paoskiej – godz. 19.00
WIELKA SOBOTA – 16 kwietnia
– Święcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 10.00 do 17.00 – co godzinę
– Liturgia Wigilii Zmartwychwstania Paoskiego – godz. 19.00
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAOSKIEGO – 17 kwietnia
– Msze święte: godz. 6.00 (Rezurekcja); godz. 10.00 i godz. 11.30
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 24 kwietnia
– Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 12.30
– Nabożeostwo do Miłosierdzia Bożego – godz. 15.00

DZIĘKUJEMY WAM ZA WASZE OFIARY I WSZELKIE PRACE W KOŚCIELE,
W SALI PARAFIALNEJ I WOKÓŁ KOŚCIOŁA.

NIECH ZMARWTYCHWSTAŁY PAN HOJNIE WAM BŁOGOSŁAWI!

