
  

 ▪ Dzisiejsza III Niedziela Wielkanocna jest obchodzona od 13 lat w Kościele 
w Polsce jako Niedziela Biblijna i po raz piąty jest także Dniem Narodowego 
Czytania Pisma Świętego. W związku z tym już po raz trzeci także w naszym 
kościele organizujemy uroczyste czytanie i słuchanie Słowa Bożego. W tym 
roku – zachowując reżim sanitarny – zapraszam na nabożeństwo Słowa Bo-
żego o godz. 16.00, podczas którego będziemy czytać i słuchać Ewangelii we-
dług św. Marka.

 ▪ W czwartek o godz. 18.45 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci przygoto-
wujących się do Pierwszej Komunii św. w naszej parafii. Ze względu na ogra-
niczenia (w naszym kościele może przybywać jednocześnie najwyżej 27 osób) 
w spotkaniu może brać udział tylko jeden rodzic dziecka (lub jego delegat). 
Tematem będzie m.in. ustalenie ewentualnych scenariuszy przeprowadzenia 
tegorocznej pierwszokomunijnej uroczystości, uwzględniając dynamiczną sy-
tuację epidemiologiczną i obowiązujące ograniczenia – ufam, że w czwartek 
będziemy już mieli wiedzę choćby co do powrotu dzieci do szkół, a tym sa-
mym możliwości organizowania dla nich spotkań w kościele. Nadmienię, że 
póki co, planuję uroczystość w niezmienionym terminie, tj. 16 maja br.

 ▪ W piątek o godz. 17.15 zapraszam na nabożeństwo wielkanocne Drogi światła.

 ▪ Dzisiejsza kolekta przeznaczone na potrzeby naszej parafii, tak też będzie za 
tydzień. Z serca dziękuję za ofiary i dzielenie troski o funkcjonowanie naszej 
parafii.

 ▪  W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności mieszkającego na na-
szym osiedlu śp. Andrzeja Cyganka, lat 55, z ul. Spokojnej (pogrzeb odbył się 
w czwartek). Do Domu Ojca odszedł też pochodzący ze Zdzieszowic o. Ro-
land Klose SVD (o jego pogrzebie poinformuję, a modlitwę różańcową w jego 
intencji odmówimy jeszcze w poniedziałek i wtorek o godz. 17.15). Wieczny 
odpoczynek racz Im dać Panie…
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