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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

1. Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej 

wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech 

wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca 

śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, 

wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy. 

2. Jutro poniedziałek Wielkanocny – drugi dzień naszego świętowania. Msze Święte według porządku 

niedzielnego.  

3. Od wtorku Msze Święte w dni powszednie w Furmanach będą sprawowane codziennie  

o godz. 1700. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

4. W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

5. Najbliższa niedziela przeżywana będzie w kościele jako Niedzielą Miłosierdzia Bożego.  

6. Serdeczne słowa wdzięczności kieruję do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie celebracji 

Triduum Paschalnego. Tym, którzy pomagali mi przygotować dekorację, grób, ciemnicę, ministrantom, 

lektorom. Różom różańcowym oraz sprzątającym za ofiarę na kwiaty, Straży Pożarnej za służbę przy 

Grobie Pańskim i uświetnienie rezurekcyjnej procesji. Panu Organiście, Panom Kościelnym, oraz wszystkim 

którzy brali udział w celebracjach liturgicznych. Niech Chrystus Zmartwychwstały za okazane dobro obficie 

wynagrodzi wam swoją łaską. 

7. Zapraszamy na spotkania przygotowujące do I Komunii Św. dzieci z trzecich klas i ich Rodziców do 

kościoła parafialnego w środę i czwartek na godz. 1600. 

8. W środę 20 kwietnia br. odbędą się Gorzyckie Targi Pracy i Edukacji. Wydarzenie organizowane 

jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy pl. Erazma Mieszczańskiego 10 w Gorzycach w godzinach 

od 1000-1400. 

9. Urząd Gminy Gorzyce zaprasza organizacje pozarządowe oraz mieszkańców do włączenia się do 

akcji „Wielkiego sprzątania gminy”. Wydarzenie organizowane jest z okazji Dnia Ziemi. Sprzątanie 

odbędzie się w dniach od 22 do 25 kwietnia. Organizacje, które chcą przyłączyć się do akcji proszone są o 

kontakt wyznaczonymi pracownikami urzędu. Szczegółowe informacje na stronie www.gminagorzyce.pl 

oraz facebooku gminy. 

10. Wszystkim mieszkańcom naszej parafii i przybyłym gościom życzymy  pokoju i radości od 

Zmartwychwstałego Pana. Niech On obdarza Was także dobrym zdrowiem i swoim błogosławieństwem. 

http://www.gminagorzyce.pl/

