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ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Msza w dzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość
Ojca  i  jej  doświadczajmy.  Grzech  i  jego  owoc,  to  znaczy  śmierć,  nie  jest  już  w  stanie
zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty
dostęp  do  Ojca.  Niech  to  będzie  najlepsze  wielkanocne  życzenie:  aby  każdy  z  nas
doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się
tym darem z naszymi braćmi.  Potrzeba bowiem tej  miłości  w każdym wymiarze  naszego
życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. 

2.  W  ramach  oktawy  Wielkanocy  jutro  przypada  drugi  dzień  świąt  –  Poniedziałek
Wielkanocny. Zadbajmy o udział we Mszy Świętej korzystając także z mediów. Zachęcam
także, o ile to możliwe, do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy,
które w naszym kościele są celebrowane o g. 7.00 i 18.00.
 

3. W czwartek,  16 kwietnia,  przypadają 93. urodziny papieża seniora Benedykta XVI. W
naszych prywatnych modlitwach podziękujmy za lata jego posługi w Kościele powszechnym,
również  tej  spełnianej  u  boku  Świętego  Jana  Pawła  II  na  odpowiedzialnych  urzędach
kościelnych. Polecajmy też Bożej Opatrzności jego osobę i życie ukryte w zaciszu Watykanu.

4.  W  Poniedziałek  Wielkanocny  tradycyjnie  złożymy  ofiary  na  Wyższe  Seminarium
Duchowne w Płocku.  Msze św.:  8.00,  10.00,  11.45,               17.00 ,  18.00

 5. Przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy – będziemy obchodzili jako Niedzielę
Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta zainauguruje również Tydzień Miłosierdzia.

6.  Bóg  zapłać  za  nawiedzanie  w  Wielką  Sobotę  Grobu  Pańskiego  i  modlitwę/chociaż
utrudnione ze względu na epidemię/, za ofiary na kwiaty i zakup baranków wielkanocnych,
wspierając Caritas.                
 Dziękujemy  Hubertowi  Hutkowskiemu  za  wykonany  i  ofiarowany  piękny  paschał  dla
kościoła.  Jesteśmy także  wdzięczni  P.  Bożenie  Jąderko za  ofiarowany do świątyni  stroik
wielkanocny. 

7. Dziękujemy za życzenia.
Niech Zmartwychwstały Pan napełni nas nadzieją, umocni wiarę i obdarzy miłością.
Alleluja! Pan Zmartwychwstał i żyje. On jest życiem naszym i naszym zmartwychwstaniem.


