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««SSuurrrreexxiitt CChhrriissttuuss,, ssppeess mmeeaa»» ZZmmaarrttwwyycchhwwssttaałł CChhrryyssttuuss,, mmoojjaa nnaaddzziieejjaa..

Drodzy Bracia! Jeśli Jezus zmartwychwstał, to wówczas  i tylkowówczas  wydarzyło się coś naprawdę nowego, co zmienia sytuację człowiekai świata. Tak więc On, Jezus, jest kimś, komu możemy absolutnie zaufać, i nietylko ufać w Jego orędzie, ale właśnie Jemu samemu, ponieważZmartwychwstały nie należy do przeszłości, ale jest obecny dzisiaj, żyje.Chrystus jest nadzieją i pociechą (…). Benedykt XVI
«Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział, radujmy się wszyscy,ponieważ króluje na wieki!» Niech ta radość zawsze gości w Waszych sercach,aby świadectwo Waszej wiary pociągało innych do żyjącego Pana chwały.Niech Chrystus zmartwychwstały napełnia wciąż nową ufnością, a Jego blaskprzenika wszelkie ciemności. Alleluja!

Księża Salezjanie z Polany



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. A ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi
braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym
i narodowym. Tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez
Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

2. Jutro drugi dzień Świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Pamiętajmy, że nasza radość i cała
przedświąteczna krzątanina miały swój powód przede wszystkim w wydarzeniach Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zatem zadbajmy o nasz udział we Mszy Świętej . Msza św.
o godz. 8.00 i 11 .00.

3.W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki,
pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest
zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.

4.We wtorek, 2 kwietnia, przypada 8. rocznica śmierci Błogosławionego Jana Pawła II. Przez jego
wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. On przez długie lata swojego
pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak naprawdę być solą dla ziemi. Starajmy się go
w tym naśladować!

5.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do
pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej . W piątek pragniemy wypełnić
prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. A w sobotę
czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.

6. Przyszła niedziela, druga niedziela Wielkanocy, będzie uroczystą Niedzielą Miłosierdzia
Bożego.

7. Za sprzątanie kościoła dziękujemy Paniom: Kania Monice i Stępniewskiej Annie. Na przyszły
tydzień zapraszamy Panie: Zatwarnicką Teresę i Zatwarnicką Anielę.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
WIELKA�OC

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Grażyna Borzęcka, Grażyna Pochyła, Irena Ścibor,

Irena Łysyganicz, Ryszard Torbiński, Ryszard Hermanowicz.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 7:00.
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