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2. Przezywając pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa składamy Wam Drodzy Parafianie 

i Czcigodni Sympatycy najserdeczniejsze świąteczne życzenia: niech Zmartwychwstały zachowa was 
w zdrowiu, chroni przed zagrażającym złem i otoczy miłosierną miłością. 

 
3.  Jutro drugi dzień Świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. Będą sprawowane jak w każdą niedzielę. 

Zachęcamy gorąco, aby w podniosły sposób przeżyć całą Oktawę Wielkiejnocy, czyli czas do przyszłej 

niedzieli, którą będziemy obchodzić jako niedzielę Miłosierdzia Bożego. Do tej Uroczystości 
przygotowujemy się przez nowennę, czyli codzienne odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego 

w łączności z wieczorną Mszą św. 
 
4.  Przypominamy: dalej obowiązuje rozporządzenie, że w kościele w czasie Liturgii może przebywać 

tylko 5 osób. Apelujemy o rozsądek, aby uniknąć problemów wynikających z łamania  

rozporządzeń władz i nie blokować możliwości uczestnictwa tym, którzy mają zamówioną intencję. 

 
5.  Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za możliwość transmisji Mszy św. przez Internet. Dziękujemy 

Firmom „MTnet”, oraz „Security”. Dziękujemy p. Józefowi - Przewodniczącemu Rady Parafialnej za 

organizację przedsięwzięcia oraz Wszystkim Darczyńcom, którzy finansowo wsparli to tak ważne na 
chwilę obecną dzieło. 

 
6.  Dziękujemy Wam, Drodzy Parafianie za wszelkie oznaki dobroci, solidarności i wsparcia. Ten czas, 

w jakim żyjemy pokazuje w szczególny sposób jak bardzo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. 

Dziękujemy za życzliwość, za duchowe i materialne wsparcie. Bóg zapłać Różom Różańcowym za ofiary 
na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli osobiście ofiary oraz za wpłaty na 

konto parafialne.  
 
7.  Słowa gorących podziękowań kierujemy do tych, którzy zadbali o świąteczny wystrój naszego kościoła 

i o piękno liturgii podczas triduum paschalnego. Dziękujemy za kwiaty p. Wioletcie z kwiaciarni 
„FLOR”, p. Janowi z Zawierzbia za konstrukcję grobu, p. Anicie za dekoracje, a także panom 

Kościelnemu i Organiście oraz naszym klerykom – Krzysztofowi i Mateuszowi, a także lektorom. 
 

Kochani Parafianie i nasi Sympatycy! 

Życzymy WAM Wszystkim głębokiego i pobożnego przeżycia ŚWIĄT PASCHALNYCH. 
Pozostańcie w domach, ale bądźcie blisko Jezusa, który do każdego i każdej z Was mówi: 

„ufaj, Jam zwyciężył świat i zawsze jestem z tobą”. 

1.  Obchodzimy największe święto w ciągu roku – święto Zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. 

  W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: "Zmartwychwstanie stanowi 
przede wszystkim potwierdzenie tego wszystkiego, co sam Chrystus czynił 
i czego nauczał. Wszystkie prawdy, nawet najbardziej niedostępne dla umysłu 
ludzkiego, znajdują swoje uzasadnienie, gdyż Chrystus dał ich ostateczne, 
obiecane przez siebie potwierdzenie swoim Boskim autorytetem" (nr 651). 
"Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna 
jest także wasza wiara" (1 Kor 15, 14). 

 
 


