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1. „Oto dzień, który pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy”. Pełni radości 

i wesela świętujemy w tych dniach chwalebne Zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa. To szczytowy punkt dziejów zbawienia człowieka. Chrystus, 

skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z Otchłani. Fakt ten 

zawsze winien budzić w nas radość i dawać nam siłę do wyznawania wiary. 

 

2. Przezywając radośnie pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa składamy 

Wam Drodzy Parafianie i  nasi Goście 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 o godz. 15.00. 

 W sobotę, w godz. 10.00 – 11.00,  opiekunowie i dzieci „Ogniska Misyjnego” zapraszają na dzieci na 

czuwanie modlitewne. 

 Niedziela Miłosierdzia Bożego to Diecezjalne Święto Caritas. Z tej okazji zbiórka do puszek będzie na Caritas 

Diecezji Tarnowskiej. 

Z racji Oktawy Wielkanocy w piątek nie obowiązuje nas post – wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 

4. Dziękujemy Wam, Drodzy Parafianie za wszelkie oznaki dobroci, solidarności i wsparcia.  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. 

 Szczególne podziękowanie  składamy fundatorom pięknego tronu pod monstrancję, który został 

poświęcony dziś przed procesją rezurekcyjną. Dziękujemy Rycerstwu Niepokalanej: p. Annie Popielarczyk, 

p. Kazimierzowi Dziedzicowi i p. Jadwidze Biernackiej, oraz p. Kazimierzowi Stafinowi i pp. Zbigniewowi 

i Danucie Pełczyńskim. 

 

5. Słowa gorących podziękowań kierujemy do tych, którzy zadbali o świąteczny wystrój naszego kościoła 

i o piękno liturgii podczas triduum paschalnego. Dziękujemy za kwiaty i dekoracje p. Wioletcie z kwiaciarni 

„FLOR”, p. Janowi z Zawierzbia, p. Kościelnemu i jego rodzinie, p. Organiście oraz naszym klerykom – 

Mateuszowi i Wojciechowi, a także naszej wspaniałej młodzieży, lektorom i ministrantom. 

 W szczególny sposób dziękujemy Księżom Wikariuszom i diakonowi Piotrowi, który przez cały wielki Post 

jest z nami przygotowując się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Bóg zapłać za modlitwę, prowadzone 

nabożeństwa i troskę o piękno liturgii. 

 

6. Zachęcamy do zakupu i lektury prasy katolickiej zwłaszcza bardzo ciekawych – świątecznych numerów 

„Gościa Niedzielnego”  i „Niedzieli”. 

 

Kochani Parafianie i nasi Sympatycy! 

Jako duszpasterze, życzymy Wam głębokiego i pobożnego przeżycia ŚWIĄT PASCHALNYCH. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus, który jest Drogą, Prawdą i Życie 

 prowadzi Was w tym trudnym czasie pandemii, pokazuje Wam, 

jak na co dzień kierować się miłością i napełnia Wasze serca pokojem. 

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT!!! 


