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INTENCJE MSZALNE od 18 do 24 kwietnia 2022
PONIEDZIAŁEK (25 IV 2022) - Święto św. Marka Ewangelisty
1) O potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę MB i św. patrona
dla ks. Jarosława Gawędy i ks. Jarosława Glonka
00
7
2) + Krystyna Dudar – int. od rodziny
3) + Władysław Dyduła – od pracowników firmy Silikony Polskie
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, zdrowie i dalsza opiekę MB
30
7
dla Stanisławy w r. urodzin i za zm. męża Józefa Orzechowskiego
i Jerzego syna
++ Jacek, Jerzy, Michał, Katarzyna, Anna, Marcin, Kazimierz, Leokadia, Michał,
30
18
Andrzej
WTOREK (26 IV 2022) – Uroczystość św. Wojciecha
00
7
+ Irena Niemiec – int. od koleżanek z pracy
30
7
+ Maria Wiśniewska
30
18
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Macieja w 29 r. urodzin
ŚRODA (27 IV 2022)
1) + Władysław Dyduła – od pracowników firmy Silikony Polskie
00
7
2) + Henryk Żukowski – int. od dyrekcji firmy Krakdruk
30
7
30
18
O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Barbary Kowalczyk
CZWARTEK (28 IV 2022)
1) + Władysław Dyduła – od pracowników firmy Silikony Polskie
00
7
2) + Jan Mika
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i opiekę MB dla rodziny
30
7
Traczów
30
18
+ Maria Koczwara – int. od Ewy Zaleckiej z rodziną
PIĄTEK (29 IV 2022) – Święto św. Katarzyny ze Sieny
1) + Marian Konieczny
00
7
2) ++ Józef, Józefa, Agata, Wiktor
3) + Danuta Wącław
30
7
O zdrowie, bł. Boże dla córki Bożeny i wnuka Rafała
30
18
+ Danuta Waligóra
SOBOTA (30 IV 2022) – wspomnienie św. Piusa V
1) + Bronisław Chromy
00
7
2) ++ Józef, Józefa, Agata, Wiktor, Tadeusz
30
7
30
18
++ Feliksa w 3 r. śm., i zmarli z rodziny
III NIEDZIELA WIELKANOCY (1 V 2022)
30
7
+ Ewa Cholewa – Msza św. greg.
00
9
+ Wacław Żaba – int. od siostry z rodziną
30
10
+ Helena Dyduła w 26 r. śm.
00
12
++ Andrzej, Alicja, Pasternak i zmarli rodzice
15
13
Za parafian
00
17
+ Józef Andrzejewski w 24 r. śm.
30
18
+ Irena Niemiec – int. od Ewy
00
20
+ Barbara Bartz – int. od Anny i Pawła Mikosów z dziećmi
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EWANGELIA – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA /J 20, 19-31/
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie,
choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. przyszedł Jezus, stanął
pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po
tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego:
«Widzieliśmy Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki
mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy
uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus
przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój
wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje
ręce.
Podnieś
rękę
i
włóż
w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w
odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział mu Jezus:
«Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
REFLEKSJA
Ewangelia na niedzielę Miłosierdzia Bożego pokazuje nam, jak wielka jest
w człowieku potrzeba przekroczenia granicy intymności w relacji z Bogiem.
Tomasz, być może wcale nie niewierny, a z pewnością niezwykle odważny,
stawia niezwykły warunek: Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów
po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę
swojej ręki w Jego boku. Jest w tym pewna bezczelność, brawura, lecz przede
wszystkim gigantyczna wiara, tęsknota i gorąca miłość.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – GENEZA I OBIETNICE JEZUSA
Święto Miłosierdzia Kościół obchodzi w I niedzielę po Wielkanocy, w
tym roku 24 kwietnia 2022. Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II
w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest
nazywane też Niedzielą Miłosierdzia. Wcześniej, jako pierwszy wpisał je do
kalendarza liturgicznego kardynał Franciszek Macharski dla archidiecezji
krakowskiej w roku 1985, a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach.
Na prośbę Episkopatu Polski św. Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto
dla
wszystkich
diecezji
w Polsce.
Święto Miłosierdzia Bożego ma najwyższą rangę wśród wszystkich
postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione Siostrze
Faustynie. Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w
1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było
Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był
uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma
być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na Święto Miłosierdzia ma
swój głęboki sens teologiczny, który wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje
pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tajemnicą miłosierdzia Bożego.
Ten związek podkreśla jeszcze nowenna z Koronki do Miłosierdzia Bożego,
poprzedzająca
to
święto,
która
rozpoczyna
się
w Wielki Piątek. Święto jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w
tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski dla wszystkich ludzi.
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze
łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza
przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i
kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz.
699). Wielkość tego święta mierzy się miarą niezwykłych obietnic, jakie Jezus z
tym świętem związał. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia – powiedział
Chrystus – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300). Niech się
nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat
(Dz. 699).
Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego (ufność w dobroć Boga i czynna miłość
bliźniego) oraz być w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi świętej) i godnie
przyjąć Komunię Świętą.
OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA
1. Rozpoczynamy przeżywanie 78. Tygodnia Miłosierdzia. Aktualnie
parafia finansuje obiady dwóch uczniów z Ukrainy oraz przygotowanie w

Bożym Młynie i wydawanie w Jadłodajni św Jana Kantego gorących posiłków dla
30 potrzebujących i bezdomnych. Łącznie przeznaczamy na ten cel 4 tysiące
PLN w skali miesiąca. Składka do skarbon Na Kuchnię św. Jana Kantego i Dla św.
Antoniego pokrywa 2/3 tej sumy. Bardzo dziękujemy za charytatywną ofiarność
wiernych.
Wolontariusze Zespołu Charytatywnego zbierają dziś składkę do puszek
na potrzeby parafialnego Zespołu Charytatywnego dziękując za dotychczasowe
wsparcie. Z październikowej zbiórki, która sięgnęła kwoty 6800 PLN pozostało
w kasie zespołu 3100 PLN (przeciętnie wydajemy 2 do 2,5 tys. PLN na kwartał).
Gospodarujemy zgromadzonym dobrem oszczędnie a mimo wszystko udaje się
potrzebującym zapewnić przedświąteczny grant finansowy, a bezdomnym
bieliznę oraz podstawowe środki higieniczne. Mogą się umyć, ogolić, wyprać
rzeczy. Przywracamy im poczucie godności, odebrane przez nędzę materialną,
moralną czy bezdomność. Tym razem również liczymy na Waszą hojność, żeby
móc kontynuować naszą charytatywną misję na co dzień.
2. W kalendarzu liturgicznym jutro święto św. Marka - polecamy
modlitwie wiernych naszego Arcypasterza obchodzącego imieniny, we wtorek
uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski,
mszę św. o bł. Boże i zdrowie w posłudze duszpasterskiej dla ks. Wojciecha od
duszpasterzy odprawiamy dziś o godzinie 12.00. W czwartek wspomnienie bl.
Hanny Chrzanowskiej. W piątek święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i
doktora Kościoła, patronki europy i Sióstr Misjonarek Szkoły.
3. W najbliższą sobotę pierwsze nabożeństwo majowe z procesją.
Podczas nabożeństw przeczytamy szkice autobiograficzne w przystępnej dla
współczesnego słuchacza formie podawczej Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot,
Założycielki Żywego Różańca przed jej beatyfikacją zapowiedzianą na 22 maja
br. w Lyonie. Wszystkich czcicieli Maryi, odmawiających rózaniec i wielbicieli
majówek zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy 14. Tydzień Biblijny. Odbędzie
się też 5. Narodowe Czytanie Pisma Świętego.
W Bożym Młynie wykład biblistki, dr Anny Wajdy pt. Rut Moabitka
praprababka Jezusa, w środę 27 kwietnia o godz. 19.15.
5. Ks. Kacper Nawrot zapowiada dostępność książki Więcej aniżeli ci.
Rekolekcje Wielkanocne o miłości, również w naszym kościele w najbliższą
niedzielę. Cena publikacji 30 PLN.
6. W Poniedziałek Wielkanocny zebraliśmy na potrzeby Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II kwotę 9136,33 PLN, 2 UAH i 25 EUR. Do puszek przy
pobłogosławieniu pokarmów w Wielką Sobotę zebraliśmy na cele charytatywne
3375,90 PLN. Na utrzymanie Grobu Bożego w Jerozolimie przy adoracji krzyża w
Wielki Piątek zebraliśmy 5051,24 PLN. Bardzo dziękujemy ofiarodawcom.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Czesława Przepiórkę.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

