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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO
1. Dziś, w II Niedzielę Wielkanocną oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Rozpoczyna się
75. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Polska Pomaga – Miłosierni miłosierdzia
dostąpią”. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Caritas archidiecezji.
2. Dziś odbywa się wielkanocne spotkanie rodzin – Emaus Domowego Kościoła.
3. Dziś również ma miejsce liczenie wiernych uczestniczących we Mszach św.
4. Uroczystość Wczesnej Komunii św. w naszej parafii będziemy przeżywali w przyszłą
niedzielę o godz. 11.30. Nabożeństwo majowe odbędzie się już o godz. 16.00. Spowiedź
dzieci oraz ich rodziców odbędzie się w sobotę o godz. 10.00.
5. Przyszłą niedzielę będziemy obchodzić jako Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna XI
Tydzień Biblijny pod hasłem: „Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego" (1 P 1,12).
W związku z tym w Niedzielę Biblijną 10 min. przed każdą Mszą św. będą czytane
wybrane teksty z Ewangelii wg św. Jana. Natomiast wychodząc z kościoła przez cały
tydzień biblijny będzie można zabrać Dobre Słowo z cytatem z Pisma Świętego.
6. W piątek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św. o godz.
7.00, 8.30, 11.30, 17.00 i 18.30; nabożeństwo majowe z odnowieniem Milenijnego aktu
oddania Polski po Mszy św. o 17.00.
7. W poniedziałek obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.
8. W środę obchodzimy święto św. Józefa Rzemieślnika.
9. Msza św. i nabożeństwo za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą
przed Najśw. Sakramentem o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów, uzależnień, stanów
depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku o godz. 18.00.
10. W środę też rozpoczynamy miesiąc maj. Zapraszamy na nabożeństwa majowe od
poniedziałku do czwartku i w soboty o godz. 17.30, w piątki po Mszy św. o godz. 17.00,
a w niedziele o 16.30.
11. Zapraszamy młodzież na spotk. wielkan. w czwartek. Rozpoczęcie Mszą św. o 18.00.
12. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do
skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
13. W czwartek o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do św.
Franciszka w int. FZŚ, kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne. Spotkanie FZŚ w niedzielę o 14.30.
14. Spowiedź dla wszystkich dzieci w I piątek już od 16.30. O 17.00 Msza św. I-piątkowa
z udziałem dzieci. Młodzież naszej parafii zapraszamy do spowiedzi św. od 18.00 i na
Mszę św. I-piątkową o 18.30, po której odbędzie się modlitewny wieczór uwielbienia.
15. W sobotę o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr. Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca, nabożeństwo w ramach
praktyk pięciu I sobót miesiąca oraz spotkanie Żywego Różańca. O godz. 17.30
nabożeństwo majowe, Msza św. w porządku niedzielnym. Zapraszamy od maja do
października w I soboty na Apel Jasnogórski ze św. Janem Pawłem II o godz. 21.00.

16. Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej z Jordanią (25.01 do 1.02.
2020 r.) Plan pielgrzymki - w gablotce oraz na stronie internetowej.
17. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Zmartwychwstały Chrystus, Ten, który obdarza nas pokojem,
napełnia Wasze serca, domy i wspólnoty swym Miłosierdziem.
Intencje modlitwy na maj 2019
Ewangelizacyjna: Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był
zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.
Intencja własna: Za wszystkie matki naszej parafii, aby jak Maryja pielęgnowały dar
macierzyństwa i prowadziły swoje dzieci do Boga oraz za ojców, aby ich wiara była na wzór
wiary św. Józefa.

INTENCJE MSZY ŚW. 28.04–5.05.2019
II Niedziela Wielkanocna – święto Miłosierdzia Bożego – 28.04.
7.00 Za ++ Ludwika HOLEWIKA, krewnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.30 Za + Genowefę WCISŁO we wspomn. ur. – int. od córek i męża.
10.00 Za ++ Barbarę WIĘCEK w 1. rocz. śm., Władysława i Jacka WIĘCEK.
11.30 CHRZTY I ROCZKI.
11.30 W int. Jadwigi i Zygmunta WIDUCH z ok. 60. r. śl. z podz. za otrzym. łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych dla jubilatów i całej rodziny. TD
17.00 Za ++ Antoninę KRUS w 4. rocz. śm. oraz rodziców Danutę i Jana.
Poniedziałek – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dK., patronki Europy – 29.04
7.00 Za + Alojzego PASZEK we wspomn. ur.
18.00 Za + Genowefę WCISŁO we wspomn. ur. – int. od koleżanek i kolegów z pracy.
18.00 Za ++ rodziców Bronisławę i Józefa JANIK, dwie siostry, trzech braci, krewnych z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek – uroczystość św. Wojciecha, bpa i męcz., głównego patrona Polski – 30.04.
7.00 Za + Bolesława JAKUBASIKA – int. od rodziny BIADUN.
18.00 Za ++ Marię i Ryszarda BRYŁA.
18.00 Za + Hildegardę MOROŃ w 1. rocz. śm.
Środa – święto św. Józefa Rzemieślnika – 1.05.
7.00 Za ++ Annę i Konrada MANIA.
18.00 Przez wstaw. św. Michała Archanioła z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów,
uzależnień, stanów depresyjnych, w int. niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym
wieku.
18.00 Za + Bolesława JAKUBASIKA – int. od rodziny KISIELÓW z Poznania.
I Czwartek miesiąca – wspomnienie św. Atanazego, bpa i dK – 2.05.
7.00 W int. dusz z czyśćcu cierpiących.
14.00 Śl. rzym.: w int. nowożeńców Karoliny JAWORSKIEJ i Pawła SIELICKIEGO.
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
18.00 W int. naszej wspólnoty zakonnej, dobrodziejów oraz o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne.
I Piątek miesiąca – uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski,
głównej patronki Polski – 3.05.
7.00 Za ++ Stefana CIWIS, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.30 Za ++ Agnieszkę BOREK w 16. rocz. śm. i z pokrewieństwa z obu stron.

11.30 W int. Jana WYDRA z ok. 60. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi
i Świętych.
TD
17.00 Za ++ Iwonę LEŚNIK i Wilhelma RYŚ.
18.30 W int. Urszuli i Ryszarda SPRYCHA z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie i opiekę Maryi.
I Sobota miesiąca – wspomnienie św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji – 4.05.
8.00 W int. wynagr. Niepokal. Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspóln. Żyw. Różańca.
18.00 Za + Jana MOROŃ w 3. rocz. śm.
18.00 Za + Stanisława GAZDOWICZA – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
III Niedziela Wielkanocna – 5.05 – Niedziela Biblijna
7.00 Za + Ryszarda BRYŁA- int. od Genowefy SZYMCZYK i rodziny SEREK.
8.30 Za + Anielę PINDEL we wspomn. ur.
10.00 Za + Stanisławę i Marię HARTL.
11.30 W int. dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii św. oraz ich rodziców.
17.00 Za ++ męża Józefa KOŁODZIEJCZYKA, córkę Katarzynę, rodziców z obu stron, brata
Mariana z żoną, Irenę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. do Dworu Niebieskiego:
w int. Ireny SORNEK z prośbą o rozeznanie i wypełnienie woli Bożej, o zdrowie i wszelkie
potrzebne łaski (od 3.04. do 3.05.2019)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godz. odprawienia takiej Mszy.
Przy furcie można także zamawiać intencje do Mszy św. zbiorowych. Msza św. zbiorowa to
jedna Msza św., podczas której odprawia się intencje złożone przez kilka osób, za ich wiedzą
i zgodą. Msze święte zbiorowe w naszym kościele odprawiane są w Dni Fatimskie
(każdy 13. dzień miesiąca od maja do października o godz. 18.00)

KOMENTARZ DO DZISIEJSZE J EWANGELII
(J 20,19-31)
Dar przywracania pokoju
Uczniowie zamknięci w Wieczerniku. W ich sercach smutek i beznadzieja po
śmierci Jezusa. Więcej nawet: lęk przed tym, by nie spotkał ich taki sam los, co
Mistrza. Zmartwychwstały wchodzi przez zamknięte drzwi i udziela im
swojego pokoju. A przez nich swój pokój pozostawia Kościołowi, napełniając
apostołów Duchem Świętym. Mocą z wysoka, która oczyszcza serce człowieka i wiąże go na
nowo z Bogiem. Tak dzieje się w każdym sakramencie pokuty. Grzech nie ma mocy
powstrzymania Boga przed udzieleniem nam swojego pokoju. Duch, dar Zmartwychwstałego,
staje się ogniem miłości wypalającym to wszystko, co było jej zaprzeczeniem. Bóg w swoim
miłosierdziu przypomina nam, że ten dar zawsze jest dostępny w Kościele.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że w swoim Synu czynisz mnie uczestnikiem
Twojego pokoju. Uwielbiam Cię w tym darze i proszę, przymnóż mi wiary!
ks. Janusz Lekan

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O DUCHU ŚWIĘTYM
Czytajmy „Katechizm"… i to nie tylko w Roku Wiary
„Nasz Kochany Papież, Jan Paweł II, dał nam wspaniałe dzieło, w którym wiarę
stuleci wyjaśniono w sposób syntetyczny: Katechizm Kościoła Katolickiego.
Ja sam mogłem przedstawić niedawno Kompendium tego Katechizmu,

przygotowane na życzenie zmarłego Papieża. To dwie fundamentalne książki, które
chciałbym wszystkim wam polecić."
Benedykt XVI, Kolonia, 21.08.2005
Symbole Ducha Świętego
KKK 700 Palec. Jezus "palcem Bożym wyrzuca złe duchy" (Łk 11, 20). Jeśli Prawo Boże
zostało napisane na kamiennych tablicach "palcem Bożym" (Wj 31, 18), to "list Chrystusa"
powierzony Apostołom jest napisany "Duchem Boga żywego nie na kamiennych tablicach, lecz
na żywych tablicach serc" (2 Kor 3, 3). Hymn Veni Creator Spiritus wzywa Ducha Świętego
jako digitus paternae dexterae – "palec prawicy Ojca".
DUCH ŚWIĘTY
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego
macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? (1 List do Koryntian 6, 19)
XI Tydzień Biblijny i Trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego
W dniach 5-11.05.2019 w Kościele w Polsce przeżywać
będziemy XI Tydzień Biblijny pod hasłem: "Głosili
ewangelię mocą Ducha Świętego" (1 P 1,12).
Nawiązujemy także do Pierwszej Pielgrzymki św. Jana
Pawła II do Polski w 1979 roku.
Tydzień Biblijny otworzy Trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego, nad którym patronat
honorowy sprawuje: J. E. Ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski oraz Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów RP.
Wspólnie będziemy czytać w naszych kościołach i na lekcjach religii Ewangelię według św.
Jana. Uroczystej celebracji Narodowego Czytania Pisma Świętego w dn. 5 maja o godz. 7.00
w sanktuarium Miłosierdzia Bożego będzie przewodniczył J. Em. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz,
a na Jasnej Górze o godz. 13.00 J. E. Ks. Abp Wacław Depo. Obydwie te uroczystości będą
transmitowane na żywo: w TVP 1 i TVP Polonia.
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
18 - 21.04.2019 Święte Triduum Paschalne w naszym kościele

Wielki Czwartek – Dzień Kapłański

Wielki Piątek

Wigilia Paschalna

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Do gabinetu lekarza wchodzi zdenerwowany pacjent:
- Panie doktorze, musi mi pan pomóc. Mówię przez sen!
Ależ nie ma w tym nic złego…
Jak to nie?!!! Całe biuro się ze mnie śmieje!

