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II NIEDZILA PO WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

ROK B 15 IV 2018 R. NR 378
MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.

PIERWSZE CZYTANIE
(Dz 3, 13-15, 17-19) Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa
Piotr powiedział do ludu: "Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił
Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy
postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście
ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z mar-twych, czego
my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak
samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta
wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby
grzechy wasze zostały zgładzone". Oto słowo Boże.

PSALM 4
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.

DRUGIE CZYTANIE
(1 J 2,1-5a) Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy.
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył,
mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą
przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po
tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: "Znam
Go", a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś
zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Oto słowo Boże.

ALLELUJA
Panie, Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, / niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

EWANGELIA
(Łk 24,35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma.
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A
gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam".
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje
ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak,
widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z
radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie tu coś do
jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do
nich: "To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi
się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w
Psalmach." Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: "Tak jest
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.
Wy jesteście świadkami tego". Oto słowo Pańskie.

OGŁOSZENIA
NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE ZA DAR NAWIEDZENIA MATKI BOŻEJ
W piątek 20 kwietnia zapraszamy na Nabożeństwo dziękczynne za dar Nawiedzenia naszej
parafii przez cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Rozpoczniemy Mszą Świętą
dziękczynną o g. 1800, po Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i
Różaniec Święty, adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy i Apel Jasnogórski o g. 21 00.
WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. FRANCISZKA I ŚW. HIACYNTY Z FATIMY
W niedzielę 13 maja (Wniebowstąpienie Pańskie) zapraszamy na uroczyste wprowadzenie
relikwii św. Franciszka i św. Hiacynty z Fatimy. Wprowadzenie to odbędzie się na Mszy
Świętej o g. 1200, a dokona go Kanclerz naszej Diecezji – Ks. Prałat, dr Dariusz Szepaniuk.
Dziękujemy grupie naszych parafian za inicjatywę i sprowadzenie relikwii świętych dzieci z
Fatimy do naszej parafii. Dziękujemy także Wspólnocie Różańca Rodziców za Dzieci za
ufundowanie relikwiarza.
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
We wtorek, 17 kwietnia po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy dzieci z klas III
przygotowujące się do I Komunii Świętej na pierwszą próbę przed uroczystością I Komunii
Świętej. Grupa I, czyli klasy IIIb, IIIc i IIId ma próbę ustawień w kościele, a grupa II, czyli
klasy IIIa, IIIe, IIIf oraz dzieci z Chobotu ma próbę śpiewu z panem organistą na Sali
Teatralnej.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERMOWANIA
W niedzielę 22 kwietnia o g. 1700 zapraszamy młodszą grupę kandydatów, którzy
przygotowują się do Sakramentu Bierzmowania na spotkanie na Sali Teatralnej
KOLONIE CARITAS
Nasz Parafialny Zespół Caritas organizuje w tym roku kolonie w Cyrhli koło Zakopanego w
terminie 9-22 lipca. Zapisy dzieci do końca kwietnia przyjmuje p. Agnieszka Janaszek tel.
502 280 320. Obowiązkowe zebranie organizacyjne dla rodziców wyjeżdżających dzieci
planowane jest 11 maja o godz. 1830 na Sali Teatralnej.

VIII RODZINNY PIKNIK CARITAS
Parafialny Zespół Caritas w niedzielę 20 maja 2018 r. organizuje w ogrodach
przykościelnych naszej Parafii VIII RODZINNY PIKNIK CARITAS. Chcemy podczas
pikniku zaprezentować wiele różnych atrakcji dla dzieci jak i dla dorosłych takich jak: grill,
ciasto, kawa, herbata, loteria, aukcja cennych przedmiotów. Uprzejmie prosimy naszych
parafian i sponsorów o pomoc w organizacji tego pikniku, poprzez przekazywanie fantów na
loterię czy cennych przedmiotów na aukcję. Fanty i przedmioty na aukcję przekazywać
należy do 15 maja 2018 r. Niech wspólnie spędzony czas podczas pikniku będzie dla nas i
naszych dzieci lekcją miłości miłosiernej wobec drugiego człowieka. Uczmy się wzajemnie
dzielić tym, co posiadamy by pomóc osobom starszym i potrzebującym z naszej parafii Za
wszelką inicjatywę i pomoc serdecznie dziękujemy.
WIECZÓR FILMOWY
W sobotę 21 kwietnia, po Mszy Świętej o godz. 1800 zapraszamy na Salę Teatralną na
kolejny wieczór filmowy.
DAR OŁTARZA OD MŁODZIEŻY BIERZMOWANEJ
Składamy serdeczne Bóg zapłać za Dar Ołtarza – nowy Mszał Rzymski i komplet
Lekcjonarzy Mszalnych, który ofiarowała młodzież, która w ostatni piątek przyjęła
Sakrament Bierzmowania.
ZAPOWIEDZI
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NABOŻEŃSTWO PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA – RATUNEK
DLA ŚWIATA
W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą
dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu
zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”. „Przybędę, by prosić o
poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w
pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój.
Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i
prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne
narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. Siedem lat po zakończeniu
fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części
tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10
grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami
otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: “Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej
Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma
nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. Maryja powiedziała: “Córko
moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez
bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij
w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do
tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą
Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad
piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Niedziela, 15.04. III NIEDZIELA WIELKANOCY
700
W intencji Parafian
00
10
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
12
Dziękczynno – błagalna w 50 rocznicę ślubu Barbary i Kazimierza, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nich
00
18
++Janusza Nowakowskiego, Mariana, Stanisława i Stanisławę Partesa, Juliannę i
Antoniego Kąca
Poniedziałek, 16.04.
700
1800
++Andrzeja (19 rocznica), Janinę i Franciszka Kania, Leokadię, Zdzisława
Laskowskich, Zygmunta Rosę
Wtorek, 17.04.
700
+Henryka Kuleszę (1 rocznica)
00
18
++Anastazję (3 rocznica), Edmunda, Romana Wiechowskich
Środa, 18.04.
700
1800
NOWENNA: O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O Boże
błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Ewy; +Halinę Świderską; +Kazimierę
Ludwiniak; +Kazimierza Szczepańskiego (8 rocznica); ++Jerzego – Michała Łabędź (9
rocznica), Andrzeja Szmid (13 rocznica), Kazimierza, Jerzego, Annę Łabędź;
++Wiktora i Irenę Piotrowskich, Stanisława Malinowskiego; ++Zofię (23 rocznica),
Antoniego Więcek i ich dzieci, Janinę i Czesława Rzepińskich, Antoninę i Kazimierza
Gałązka;
Czwartek, 19.04.
700
++Hieronima (33 rocznica), Zofię Warackich
00
18
Rezerwacja p. Pastuszak
Piątek, 20.04.
700
1800
W INTENCJI DZIĘKCZYNNEJ ZA DAR NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI
BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ; O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O
Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Ewy; Dziękczynno – błagalna w dniu
urodzin Ewy Szulim, o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę
Matki Bożej; +Halinę Świderską; ++Barbarę (8 rocznica), Szczepana (28 rocznica)
Gomulskich;
Sobota, 21.04.
700
++Józefa Mieszkowskiego (6 rocznica), Czesława, Janinę, Kazimierza
Mieszkowskich, Stefanię, Janusza, Stanisława, Irenę, Janinę, Jana Tkaczyk, Leszka
Piotkowicza, Agnieszkę, Michała Sędek;
00
14
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Sebastian Wachowski i Ewelina Duda
00
18
++Piotra Kwaśnego (2 rocznica), Lucynę i Aleksandra Kwaśnych, Zofię i Franciszka
Lendzion
Niedziela, 22.04. IV NIEDZIELA WIELKANOCY
700
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Stefana oraz ich dzieci
00
10
W INTENCJI PARAFIAN
00
12
Dziękczynno – błagalna w 60 rocznicę urodzin Henryki, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i
opiekę Matki Bożej na każdy dzień życia oraz w intencji jej dzieci i wnuków
00
18
+Czesławę Radziwonka (6 rocznica)

