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1.Dziś II Niedziela Wielkanocna, zwana Niedzielą Białą, a z ustanowienia Św. Jana 
Pawła II od roku 2000 także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Również dzisiaj 
rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia, pod hasłem zaczerpniętym z przesłania Sługi 
Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”. 
Ofiary składane dziś do puszek są przeznaczone na dzieło Caritas. 

2. Zgodnie z ogłoszonymi ostatnio zasadami bezpieczeństwa w czasie trwającej 
pandemii od dnia jutrzejszego w naszej świątyni, we Mszach świętych i 
nabożeństwach będzie mogło uczestniczyć jednorazowo do 100 osób. 
Jednocześnie przypominamy o możliwości korzystania z transmisji internetowej 
Mszy świętych i nabożeństw udostępnionej na stronie naszej parafii.

3. Zapraszamy do Naszej Bazyliki Katedralnej na codzienną Adorację 
Najświętszego Sakramentu w intencji ustania pandemii, połączoną ze wspólną 
modlitwą Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500 i Różańcem o godz. 1700 

4. W związku z trwającymi i przedłużającymi się restrykcjami z powodu pandemii nie 
wydaje się możliwe zorganizowanie w tym roku szkolnym uroczystości Pierwszej 
Komunii Świętej według wzoru lat ubiegłych. Przewidujemy, taką możliwość dopiero 
po rozpoczęciu nowego roku szkolnego i koniecznym przygotowaniu dzieci, czyli 
prawdopodobnie w październiku. Istnieje także możliwość rodzinnej (indywidualnej) 
uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dla poszczególnych dzieci. 
Zainteresowanych taką możliwością rodziców prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

5. W tym tygodniu w czwartek 23 kwietnia przypada uroczystość Św. Wojciecha 
biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jest to także dzień imienin biskupa 
Wojciecha Osiala. W intencji dostojnego solenizanta modlić się będziemy na Mszy 
św. o godz. 900.

6. W tym trudnym czasie, gdy mamy dość ograniczony dostęp do udziału w Liturgii i 
nabożeństwach tym bardziej zachęcamy do codziennej rodzinnej modlitwy w 
naszych domach oraz do lektury prasy katolickiej, w którą możemy się zaopatrzyć 
przy bocznym wyjściu z kościoła.

7. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Czesława 
Kaźmierczaka, +Śp. Stanisławę Kosiorek, +Śp. Stefanię Puźniak, +Śp. Zytę 
Łęczycką, +Śp. Mariannę Kuś, +Śp. Teresę Wrońska, +Śp. Teodora Pastwę. 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

 


