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Z okazji Świąt Wielkanocnych Życzymy Parafianom i naszym Gościom, aby          
Święta Paschalne były źródłem mocy uzdalniającej do życia Ewangelią i głoszenia jej            
całym sobą.  

 
Wyrażam wdzięczność i składam serdeczne “Bóg zapłać”: 
Ks. Jarosławowi za wspólne celebry, 
Ceremoniarzom P.Robertowi i P.Piotrowi za “watykańską asystę” tych dni, 
Lektorom i ministrantom, 
S.Barbarze, P.Karolinie za dekorację Ciemnicy i Grobu Pańskiego, 
P.Tadeuszowi Zgud i Zdzisławowi Kuder za techniczną pomoc przy tejże dekoracji, 
S.Dobrawie, Chórowi, Scholi Oazowej za oprawę muzyczną liturgii, 
Straży Honorowej NSPJ, Różom Kobiet,Mężczyzn, Młodzieżowej i Dziecięcej 
Asyście Procesyjnej, Parafianom za świadectwo wiary, modlitewnego czuwania. 
 

Jutro, w drugi dzień Świąt Wielkanocnych Msze św. jak w każdą niedzielę. Składka             
przeznaczona jest na potrzeby Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. 

 Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby Parafii w minioną niedzielę. Zebrano kwotę             
7760 zł. 

W tym tygodniu oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, codziennie po wieczornej         
Mszy św. Nowenna do Miłosierdzia Bożego. W piątek z racji oktawy nie obowiązuje             
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. wolontariusze domowego hospicjum Królowej           
Apostołów z siedzibą na Kurdwanowie, a służący chorym również w naszej Parafii będą             
zbierać datki do puszek na dalszą działalność. Jako stowarzyszenie osób dobrej woli już             
jedenasty rok hospicjum niesie bezinteresowną pomoc nieuleczalnie chorym. Chorym         
nowotworowo zapewnia specjalistyczną opiekę paliatywno-hospicyjną lekarzy, pielęgniarek,       
psychologów i fizjoterapeutów oraz wspomagającą, jak wolontariat, czy pomoc socjalną. Nie           
korzystając z kontraktu z NFZ-tem, hospicjum utrzymuje się wyłącznie dzięki ludzkiej           
życzliwości. Już dziś z całego serca zarząd hospicjum dziękuje w imieniu wszystkich chorych             
za wszelkie okazane wsparcie. 
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Intencje pogrzebowe: 
wtorek g.7.00 + Katarzyna Rusek 
środa g.7.00 + Bogusław Piszczek 
czwartek g.7.00 + Bogusław Piszczek 
piątek g.7.00 + Bogusław Piszczek 
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