
 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  

1 kwietnia 2018 r. 

 

1. Wyrażam słowa wdzięczności za otrzymane życzenia z okazji 

przeżywanego w Wielki Czwartek - Dnia Kapłana oraz przeżywanych świąt. 

Pragnę również wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy zaangażowali się w 

przygotowanie liturgii Triduum Sacrum. Służbie liturgicznej: lektorom, 

lektorkom, kantorkom i ministrantom - dziękuję za przygotowanie i udział w 

liturgii. Pani Danucie Mikołajczyk za prowadzenie śpiewu. Strażakom za 

wartę przy Grobie Pańskim. 

Dziękuję za okazaną pomoc w wykonaniu grobu i ciemnicy oraz za 

zaangażowanie się w organizację procesji.  

 

2. Jutro drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Porządek Mszy Św. – 

jak w niedzielę. Ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na Katolicki 

Uniwersytet Lubelski.  

 

3. Msze Św. w ciągu tygodnia o godz. 18:00.  

 W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 8:00 – 

 odwiedziny chorych a po Mszy Św. nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. 

 

4.  Z racji przeżywanej oktawy Świąt Wielkanocnych, w najbliższy piątek nie 

obwiązuje post od pokarmów mięsnych.  

 

5. W przyszłą niedzielę przypada Święto Bożego Miłosierdzia. Ofiary zbierane 

na tacę, będą przeznaczone na wsparcie dzieł Caritas naszej Archidiecezji.  

 
 6. Intencje Mszy św.: 
  - poniedziałek: 

  - godz. 8:00 o zdrowie dla Wiktorii oraz Jej wnucząt i prawnucząt 

  - godz. 10:00 + Ryszard FILAR w 2 rocznicę śmierci 

  - środa: + Wiesław CHMIELEWSKI, siostra Bogumiła oraz rodzice:      

Kazimierz i Elżbieta 

          - piątek: + Marek KORIAT – dar od uczestników pogrzebu 

   

          w przyszłą niedzielę: 

   

        - godz. 8:00 +  rodzice: Janina i Jan w 16 rocznicę śmierci  

  oraz siostra Alina 

 - godz. 10:00 + Ryszard DZIKI 

 - godz. 18:00 + Bernard MAKOWSKI 
        

7. Pięknie dziękuję za piątkowe sprzątanie kościoła. W tym tygodniu proszę    

rodziny z Gąsiorowa: CONKAŁA, PTASIEWICZ oraz KLUCZKOWSCY. 

   



 8. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gość Niedzielny” a dla dzieci 

 „Mały Gość”.  

 

9. Z racji przeżywanych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego – wszystkim 

 obecnym, waszym rodzinom, gościom - życzę, aby Wielkanocna radość i 

 chrześcijańska nadzieja przenikały każdy dzień i towarzyszyły Wam przez 

 całe życie. Życzę – zdrowych i błogosławionych Świąt, przeżytych w 

 atmosferze jedności i radości.  

 

 

 

    


