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Dziś Msze święte w naszym kościele odprawiane są według porządku niedzielnego. Po
południu Adoracja Najświętszego Sakramentu i kościół będzie otwarty w godz. 15.00 - 18.00.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi w naszej świątyni, w
dniu dzisiejszym, może przebywać tylko pięć osób. Od poniedziałku, 20 kwietnia w naszym
kraju zostają złagodzone ograniczenia sanitarne. Na podstawie nowych regulacji w
naszej świątyni będzie mogło przebywać jednocześnie do 22 osób. Z czego 15 osób na
kościele i 7 na chórze.
Dzisiaj przypada Druga Niedziela Wielkanocna, która kończy Oktawę Uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego. Jest ona także Świętem Bożego Miłosierdzia. Dziś o
godz. 15.00 odmówimy w kościele Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Skorzystajmy ze
współczesnych możliwości technicznych i włączmy transmisję z naszego kościoła, która jest
dostępna na naszej internetowej stronie, abyśmy w ten sposób trwali na modlitwie w duchowej
łączności w Godzinie Miłosierdzia.
Od 7 lat w Niedzielę Bożego Miłosierdzia rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Celem
tego Tygodnia jest przede wszystkim budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych,
samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Ta intencja w dobie panującego
koronawirusa jest szczególnie ważna. Przy tej okazji dziękujemy za wszystkie dobro zarówno
duchowe jak i materialne składane na rzecz potrzebujących. Przed świętami wielkanocnymi
przekazaliśmy 12 żywnościowych paczek dla najuboższych naszych parafian. Łączna
wartość paczek wyniosła ponad 2 tyś zł. Dziękujemy członkom parafialnych wspólnot za
pomoc.
Intencje mszalne zamawiać można w zakrystii bezpośrednio po każdej Mszy św.
Zachęcamy do modlitwy różańcowej w intencji chorych, cierpiących, ich bliskich, personelu
medycznego, wszystkich służb oraz o ustanie epidemii. Szczególnie zachęcamy do codziennej
modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w łączności z kapłanami.
W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Czwarte Narodowe Czytanie Pisma
Świętego. Ma ono służyć ponownemu odkryciu i pogłębieniu znaczenia Słowa Bożego w życiu
Kościoła oraz w życiu każdego z nas. Zachęcamy wszystkich do osobistej i systematycznej
lektury Biblii.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny oraz Niedziela.
Dziękujemy naszym Parafianom i wszystkim zaprzyjaźnionym z naszym kościołem za
wsparcie materialne, za każdą ofiarę złożoną w kościele jak również przesłaną na parafialne
konto w ramach „wirtualnej tacy” - składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

