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1. Życzenia świąteczne - Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Drogim Parafianom, 

Dobrodziejom i Gościom składamy życzenia: Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzał 

wszystkich Swoją łaską i wlewał w serca niezachwianą nadzieję. Niech Maryja, ci-

chy świadek męki i Zmartwychwstania swego Syna wspomaga w odważnym i wia-

rygodnym świadczeniu o Zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Życzymy wielu 

łask Bożych, zdrowia i pokoju na każdy dzień życia. Szczęść Boże. 

 

2. Poniedziałek Wielkanocny – w poniedziałek drugi dzień świąt Wielkanocy porządek 

Mszy św. jak w każdą niedzielę. Informujemy również, że od dnia 12 kwietnia rząd polski 

podtrzymał zarządzenie, że w świątyni może przebywać jednorazowo TYLKO DO 5 OSÓB. 

Prosimy Parafian, nie stawiajcie nas w takiej sytuacji abyśmy byli zmuszeni kogoś poprosić 

o opuszczenie kościoła. Prosimy, aby na Msze święte przychodziły tylko osoby zamawiające 

daną intencję. Podczas Świąt Wielkanocnych w ciągu całego dnia jest możliwość skorzystania 

z sakramentu spowiedzi oraz przyjęcia Komunii Św. Telefon kontaktowy znajduje się na 

drzwiach kościoła oraz na stronie internetowej. 

 

3. Niedziela Miłosierdzia Bożego – Za tydzień w II Niedzielę wielkanocną, obchodzimy 

Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Do tej uroczystości w naszej parafii przygotowujemy się  

w szczególny sposób przez uczestnictwo w nowennie do Miłosierdzia Bożego, które odpra-

wiamy po Mszach św. wieczornych. Jedynie w środę z tego względu że po Mszy św. jest no-

wenna do Matki Nieustającej Pomocy Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmówimy przed Mszą 

św. Niech nasze modlitwa będzie podziękowaniem Jezusowi za Jego wielki dar Miłosierdzia.  

 

4. Podziękowanie -  składamy serdecznie podziękowania wszystkim dobrodziejom-ofiaro-

dawcom, którzy w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa przekazują ofiary na potrzeby 

parafii i klasztoru. Ofiary te pomagają nam utrzymać kościół ale równocześnie klasztor. Za 

wszelkie dobro składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

Informujemy, że dopóki przez rząd Polski nie będzie anulowane zarządzenie, że w świątyni 

może przebywać tylko do 5 osób wszystkie nabożeństwa, Msze św. w tygodniu oraz w nie-

dziele będą transmitowane przez Internet. 


