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INTENCJE MSZALNE od 18 do 24 kwietnia 2022
PONIEDZIAŁEK (02 V 2022) – wspomnienie św. Atanazego
1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże dla Tomasza w 18 r. ur., zdrowie,
światło Ducha św. na czas matur i dalszą drogę życia
00
7
2) + Henryk Żukowski – int. od dyrekcji firmy Krakdruk
3) O bł. Boże i zdrowie dla Zofii i Kazimierza z okazji imienin
30
7
+ Ewa Cholewa – Msza św. greg.
30
18
++ Stanisława, Władysław Zielińscy
WTOREK (03 V 2022) – Uroczystość NMP Królowej Polski
30
7
++ Aleksander, Julia
00
9
Za parafian
30
10
+ Ewa Cholewa – Msza św. greg.
00
12
Za Ojczyznę
15
13
Dziękczynna z prośba o bł. Boże i zdrowie dla Zosi
00
17
O potrzebne łaski i opiekę MB dla Moniki Róg z okazji imienin oraz Roberta i całej rodziny
30
18
+ Stanisław Baca
ŚRODA (04 V 2022) – Uroczystość św. Floriana
1) + Krystyna Chruściak – int. od rodz. Skórów
00
7
2) + Władysław Dyduła – int. od kolegów córki z Ochrony
30
7
+ Ewa Cholewa – Msza św. greg.
30
18
W intencjach rodziny Radia Maryja
CZWARTEK (05 V 2022) – wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka
1) + Stanisława Chrząstowska – int. od kuzyna Józefa z rodziną
00
7
2) + Henryk Żukowski – int. od pracowników firmy Krakdruk
30
7
+ Ewa Cyganik
30
18
+ Ewa Cholewa – Msza św. greg.
PIĄTEK (06 V 2022) – Święto śś. Apostołów Filipa i Jakuba
1) + Za zmarłych wypominanych
00
7
2) + Ewa Cholewa – Msza św. greg.
00
9
+ Ryszard Rybarski
00
17
O zdrowie i bł. Boże dla Marii
30
18
Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ
SOBOTA (07 V 2022)
1) ++ Piotr, Julia, Monika
00
7
2) + Wacław Żaba – int. od rodz. Hosajów
30
7
Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP – int. od Róży VII
30
18
+ Ewa Cholewa – Msza św. greg.
IV NIEDZIELA WIELKANOCY (08 V 2022)
30
7
++ Magdalena Sosin w 6 r. śm. i zm. z rodziny
00
9
O Dary Ducha św. i pomyślne zdanie egzaminu dla Janka
30
10
Za parafian
1) + Ewa Cholewa – Msza św. greg.
00
12
2) ++ Zmarli korzystający z posługi nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii
Dziękczynna z prośbą o Boże bł., Dary Ducha św. i opiekę Michała Archanioła dla
15
13
Michałka w 7 r. ur.
00
17
+ Stanisław Szuba
30
18
++ Anna, Stanisław, Józef Grzybek
00
20
++ Zdzisław, Jakub Garusińscy
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EWANGELIA – III NIEDZIELA WIELKANOCNA/ J 21, 1-14 /
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli
razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie
Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić
ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej
nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie
nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?»
Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi,
a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon
Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem
prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką,
ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu
łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb.
Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon
Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A
pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie,
posilcie się!»
Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo
wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To
już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli
śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie
więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do
niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu
Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do
niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy
kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz
Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do
niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy,
opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce
swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć,
jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

„Więcej aniżeli ci” - Rekolekcje wielkanocne. Ideał miłości.
Nowa książka ks. Kacpra Nawrota
Czy czujesz się kochany? Jeśli masz taki moment
w życiu, że nie przytakniesz - to znak, że te rekolekcje
wielkanocne nie powstały przez przypadek. One są
dla Ciebie. “Nie ma przypadków, są znaki!” Książka
jest zaproszeniem by odkryć prawdę, która może
totalnie wywrócić dotychczasowe myślenie i pomóc
na zawsze pozbyć się lęku. Prawdę o kochaniu na
zabój, nieodwołalnie, po wieczność. Rekolekcjom
nieprzypadkowo towarzyszą Jezus Dobry Pasterz,
święty
Piotr
i służebnica Boża Chiara Corbella Petrillo. To właśnie
św. Piotrowi Jezus zadał pytanie: “Szymonie, synu
Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” (J 21, 15). Wszyscy dokładnie
znamy odpowiedź ucznia Chrystusa, która stała się dla niego okazją do
naprawy swojego trzykrotnego zaparcia się Chrystusa. Tę odpowiedź
realizowała swoim życiem także sł. Boża Chiara Corbella Petrillo. Straciła
dwoje dzieci, które zmarły zaraz po porodzie. Zaszła w ciążę po raz trzeci, i
gdy dziecko okazało się zdrowe, stwierdzono u niej nowotwór języka. Po
urodzeniu małego Franciszka, było już za późno na wyleczenie. W wyniku
postępów choroby nowotworowej Chiara straciła jedno oko, zmarła mając
zaledwie 28 lat. Nigdy jednak nie żałowała swojej decyzji. Wiedziała, że
prawdziwej miłości nie jest w stanie pokonać nawet śmierć. To właśnie
perspektywa zmartwychwstania pozwala nam zrozumieć czym jest
prawdziwa miłość.
Na jakie pytania znajdziesz odpowiedź w książce?
 jak wygląda ideał miłości (na przykładzie Jezusa, który w kochaniu nie ma
sobie równych);
 jak miłość może przemienić człowieka i uleczyć jego słabość
(na przykładzie św. Piotra);
 po czym poznać, że potrafimy kochać? (na przykładzie Chiary Corbelli
Petrillo);
 jak kochać w obliczu cierpienia, śmiertelnej choroby i utraty dziecka?
 jakie są cztery rodzaje miłości?;
 jakie mechanizmy psują nasze relacje z Bliskimi?;
 jak zatroszczyć się o miłość małżeńską, by rozkwitała?;
Książka dostępna w naszej parafii w cenie 30 zł.

OGŁOSZENIA NA III NIEDZIELĘ WIELKANOCY
1. Dziś rozpoczynamy 14. Tydzień Biblijny. Zachęcamy do rodzinnej
lub osobistej lektury fragmentu Ewangelii według św. Łukasza i fragmentu
Księgi Hioba. Do wielu inspiracji biblijnych zaproponowanych przez
redaktorów strony Dzieła Biblijnego odsyłamy też na stronie internetowej
parafii.
2. We wtorek Uroczystość NMP, Królowej Polski. W naszym kościele
Msze św. jak w każdą niedzielę z wyjątkiem Mszy św. o 20.00. W środę
święto św. Floriana, męczennika, w czwartek wspomnimy św. Stanisława
Kazimierczyka, prezbitera, w piątek święto śś. Apostołów Filipa i Jakuba.
3. Codziennie w maju nabożeństwa majowe w górnym kościele o
godzinie 18.00. Przy kapliczce przy ulicy Filtrowej w dni powszednie o
godzinie 20.00. Modlimy się wtedy, jak nas rodzice i dziadkowie uczyli, za
Ojca Świętego, za Kościół w Polsce, za Ojczyznę, za rodziny, o powołania
kapłańskie i zakonne, o dobre urodzaje i w tym roku szczególnie o rozwój
pobożności różańcowej wśród młodych za przyczyną Sługi Bożej Pauliny
Jaricot.
Zapraszamy na nabożeństwa majowe szczególnie rodziny
przygotowujących sie do pierwszej spowiedzi i komunii św.
4. W pierwszy czwartek i piątek miesiąca Msze św., okazje do
spowiedzi św. i adoracje IHS jak w zawsze w te dni. W pierwszą sobotę maja
od godziny 9.30 zaopatrzymy sakramentami świętymi chętnych chorych. Ks.
Wojciech odwiedzi chorych w piątek od 14.30. W najbliższą niedzielę po
Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic różańcowych w kościele dolnym.
Spotkanie zelatorów Żywego Rożańca w poniedziałek, 9 maja o godzinie
17.00 w bibliotece parafialnej.
5. Siostry Misjonarki Szkoły z przełożoną, s. Anną Marią Martinelli
oraz p. prof. Kazimierz Korus zapraszają na prelekcję Św. Katarzyna ze Sieny,
orędowniczka pokoju popularyzującą postać Świętej i jej dzieło. Spotkanie
odbędzie się po wieczornej Mszy św. w najbliższą sobotę, 7 maja (ok.
godziny 19.15) w sali oazowej.
6. Zachęcamy Polki i Polaków do wywieszenia flagi narodowej przed
jutrzejszym jej świętem.
7. Od jutra w Bożym Młynie rozpoczyna swą działalność Klub
Rodziców z dziećmi do lat 3. Szczegóły na stronie internetowej Bożego Młyna
oraz w gablocie parafialnej.
8. Zespół Charytatywny dziękuje wszystkim ofiarodawcom za ofiarę
złożoną do puszek w minioną niedzielę w wysokości 5617,56 PLN.
9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zbigniewa Romana. W
Jego intencji i za ofiary wojny Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

