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1. Dzisiaj przeżywamy 2 Niedzielę Wielkanocną – Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego. Rozpoczynamy 76. Tydzień Miło-
sierdzia, którego hasłem są słowa Sługi Bożego Prymasa 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego: Miłosierdziem budujemy 
Kościół Boży. Po każdej Mszy Świętej modlimy się Litanią 
do Miłosierdzia Bożego, a uroczysta Koronka do Miłosier-
dzia Bożego przeżywana w Godzinie Miłosierdzia, rozpocz-
nie się na zakończenie Mszy Świętej o 1430, wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwą.

2. Kalendarz liturgiczny: czwartek: Uroczystość św. Wojcie-
cha – Patrona Polski, piątek: Nabożeństwo do Krzyża Świę-
tego, sobota: Święto św. Marka Ewangelisty.

3. W związku z nowymi wytycznymi rządu RP od poniedział-
ku, 20 kwietnia br. w obiektach sakralnych może znajdować 
się 1 osoba na 15m2. Dlatego w naszej świątyni biorąc pod 
uwagę jej powierzchnię, na Mszy Świętej oraz w czasie nabo-
żeństw będzie mogło uczestniczyć 70 osób (55 osób w na-
wie głównej i kaplicach bocznych oraz 15 osób na chórze). 
Prosimy o przestrzeganie tej liczby i zachowanie odstępów 
2m wg przepisów, jak również stosowanie zasad sanitarnych 
(dezynfekcja rąk, posiadanie maseczek w świątyni).

4. W niedzielę, 26 kwietnia br., będzie obchodzona w Ko-
ściele Niedziela Biblijna. Rozpocznie ona 12. Tydzień 
Biblijny, którego hasłem są Jezusowe słowa: „Kto we Mnie 
wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. 
J  6,35-36). W  Niedzielę Biblijną będzie miało miejsce 
Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Do wspól-
notowej lektury została wybrana tym razem Ewangelia wg 
św. Mateusza. Również w niedzielę, rozpocznie się w części 
naszej diecezji peregrynacja Obrazu Matki Bożej Robot-
ników Solidarności.

5. Nasza parafia przeprowadza transmisje on-line 24h/dobę. 
Zachęcamy do udziału on-line w  Mszach Świętych w  dni 
powszednie o godz. 630 i o godz. 1800, w niedzielę wg stałych 
godzin sprawowanych Mszy św., w nabożeństwach oraz co-
dziennie w  Koronce do Bożego Miłosierdzia o  godz. 1500 
(może w niej uczestniczyć 70 osób oraz przyjąć Komunię 
Świętą). W tym tygodniu różaniec wspólnotowy będzie od-
prawiany o godz. 2030.

6. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna. 
Pilne sprawy prosimy załatwiać telefonicznie.

7. Dobrowolne ofiary, jako na tacę można składać do wyzna-
czonej puszki w  kościele, a  także na konto parafialne po-
dane na stronie internetowej naszej parafii. Bóg zapłać za 
złożone ofiary do puszek i na konto.

8. Parafianom i  Gościom życzymy mocnej wiary, nadziei 
i miłości, płynącej od Zmartwychwstałego Pana !
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Zbawienia
Zbawienia

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, obchodzimy Święto Mi-
łosierdzia Bożego ogłoszone podczas kanonizacji św. Faustyny 
w 2000 roku przez św. Jana Pawła II.

Spełnia się w  ten sposób żądanie, jakie Jezus przekazał za po-
średnictwem s. Faustyny: Pragnę, aby było Święto Miłosierdzia. 
Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście po-
święcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być 
Świętem Miłosierdzia (Dzienniczek, 49). Choć jest to nowe Święto 
to od wieków znajdowało się ono ukryte w liturgii tej pierwszej Nie-
dzieli Wielkanocnej, która prowadzi do spotkania z Jezusem Zmar-
twychwstałym w  wieczerniku. Jest to ten sam Chrystus, którego 
wielokrotnie widziała s. Faustyna − jak mówił Ojciec Święty podczas 
uroczystości kanonizacyjnych. Jest to zarazem ta sama Postać, którą 
przedstawia obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Zarówno więc Świę-
to Miłosierdzia jak i obraz wprowadzają nas w jedną i tę samą tajem-
nicę zbawienia ludzkości przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Chrystus 
po to umarł i zmartwychwstał, abyśmy i my - umarłszy dla grzechu 
− zmartwychwstali w Nim do nowego i nieśmiertelnego życia. Święto 
Miłosierdzia Bożego stwarza nadzwyczajną okazję do dokonania się 
w nas duchowego zmartwychwstania, które jest najważniejszym pro-
cesem, jaki w nas ma się dokonać w ciągu ziemskiego życia. 

W tym dniu − jak powiedział Jezus − otwarte są wnętrzności mi-
łosierdzia mego; wylewam cale morze łask na dusze, które się zbliżą 
do źródła miłosierdzia mojego. Poprzez swe gorące i usilne zapro-
szenie do czerpania łask, Jezus usiłuje pokonać wszelkiego rodzaju 
ludzkie opory, a zwłaszcza niedowierzanie w nieskończoną hojność 
Boskiego miłosierdzia: Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna du-
sza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Pragnę, aby święto Mi-
łosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szcze-
gólnie dla biednych grzeszników. Dusze giną mimo mojej gorzkiej 
męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto miłosierdzia 
Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. 
Łaską szczególną, przyobiecaną przez Miłosiernego Chrystusa, jest 
nie tylko darowanie popełnionych grzechów, lecz także wymazanie 
ich nieszczęsnych konsekwencji: Kto w tym dniu przystąpi do Źródła 
Życia (spowiedzi i komunii św.), ten dostąpi zupełnego odpuszczenia 
win i kar − zapewnia Jezus. Skorzystanie z tak wielkich przywilejów 
nie ma w sobie nic z „kupowania sobie” zbawienia wiecznego. Jak 
zawsze, tak i przy okazji tego Święta, Jezus domaga się ufności w Jego 
niezmierzoną dobroć: Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, 
dopóki nie zwróci się z  ufnością do miłosierdzia mojego, i  dlatego 
pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a ka-
płani mają w ty dniu mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym 
miłosierdziu moim. Jezus nauczył s. Faustynę specjalnej modlitwy 
i  polecił odmawiać ją przez dziewięć dni, poprzedzających święto 
Miłosierdzia. Odprawienie tej nowenny, składającej się z próśb w in-
tencji rozmaitych stanów i grup społecznych, jest aktem miłosierdzia 
chrześcijańskiego.

Źródło: https://adonai.pl/

ŚwiętO MiłOsierDzia BOżegO



Niedziela:
  7.00 1) + Adela i Tomasz Szymańscy od córki Janiny
  8.30 1) + Kazimierz (6 r.ś.) i Janina (3 r.ś.) Borek od dzieci
10.00 1) + Zygmunt (20 r.ś.), + Jan, + Helena i dusze cierpiące 

w czyśćcu
 2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Karola, Jasia, Mikołaja i Juliana (poza parafią)
11.30 1) + Maria Kumor – greg.
 2) Dziękczynna za powrót do zdrowia z prośbą o opiekę dla 

Tadeusza
12.45 1) + Tadeusz – greg.
14.30 Za parafian
18.00 1) + Leon Mieczyporowski (40 r.ś.)
Poniedziałek:
  6.30 1) + Jarosław
 2) + Dariusz Seferynowicz od kadry i pracowników 

rejonowych warsztatów technicznych
18.00 1) + Tadeusz – greg.
 2) + Maria Kumor – greg.
Wtorek:
  6.30 1) + Maria Kumor – greg.
 2) + Józefa Kieller od Stanisława Gorlickiego
 3) + Edyta Zięba od Andrzeja i Anny Fitoł
18.00 1) + Tadeusz – greg.
Środa:
  6.30 1) + Eugeniusz
18.00 1) + Tadeusz – greg.
 2) + Maria Kumor – greg.
 3) + Stanisław Chwiejczak od uczestników pogrzebu (poza 

parafią)

Czwartek:
  6.30 1) O uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała dla Grzegorza
 2) + Stanisław Chwiejczak od rodziny Szeliga ze Słociny
18.00 1) + Tadeusz – greg.
 2) + Maria Kumor – greg.
Piątek:
  6.30 1) + Maria Kumor – greg.
 2) + Leon, Stanisława, Zofia i Stanisław
 3) + Edyta Zięba od rodziny Zięba z Sędziszowa
 4) O uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała dla Kamila 

i życie w Bożej obecności
18.00 1) + Tadeusz – greg.
Sobota:
  6.30 1) + Maria Kumor – greg.
 2) + Anna Kret (r.ś.) od Teresy i Jarosława Żarów
 3) + Edyta Zięba od rodziny Fitoł z Sędziszowa (poza 

parafią)
 4) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jarosława w dniu 

urodzin
18.00 1) + Tadeusz – greg.
Niedziela:
  7.00 1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 

Maryi w 80 r. urodzin dla Zofii
  8.30 1) + Tadeusz – greg.
10.00 1) + Maria Kumor – greg.
 2) + Adam Hałabud od uczestników pogrzebu (poza 

parafią)
11.30 1) + Maria Szarek od chrześniaka Ryszarda z rodziną
 2) o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Agnieszki i Bogdana w 25 r. ślubu
12.45 1) O uzdrowienie dla Renaty – od męża Grzegorza 

z dziećmi
14.30 1) Za parafian
18.00 1) + Władysław Chmielowski (r.ś.)

intencje Mszalne
19.04.2020 – 26.04.2020 r.
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MiłOsierDzie BOże 
w MOiM życiu

„Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat”

Tę pieśń pierwszy raz usłyszałam jak 
miałam niecałe 6 lat. Był wtedy chrzest 
święty mojego brata w Niedzielę Miłosier-
dzia. Pamiętam jak słowa tej pieśni rozpo-
częły moją modlitwę o Jego zdrowie i tym 
samym poznawanie czym jest Miłosier-
dzie Boże. Mój brat ma dziecięce poraże-
nie mózgowe. W wieku sześciu lat zaczął 
stawiać pierwsze kroki. 

„Ufność w Miłosierdzie Boże zapewnie-
nie daje nam, że w godzinę naszej śmierci 
przyjdzie po nas Jezus sam.”

Moja babcia miała zabieg koronaro-
grafii serca. Dzień później całkiem „przy-
padkiem” – nieplanowanie zjawiłam się 
z tatą u niej w szpitalu. Babcia dobrze się 
czuła, miała wyjść za dwa dni do domu. 
W trakcie wizyty poszła do łazienki, tam 
zemdlała i  lekarze od razu próbowali Jej 
udzielić pomocy. Ja bez zastanowienia 
zaczęłam się modlić różańcem, a  potem 
koronką do Bożego Miłosierdzia i  nagle 
myśl, że przecież babcia nie umiera to 
skąd ta modlitwa. Lekarze przewieźli Ją 
na Oddział Ratunkowy. My czekaliśmy 

pod drzwiami. Cały czas modliłam się ko-
ronką – nie wiem ile razy. Babci nie udało 
się uratować. Umierała w godzinie miło-
sierdzia w  święto Matki Bożej Miłosier-
dzia. Dziękuję Bogu za te „przypadkowe” 
sytuacje tego dnia i  łaskę modlitewnego 
towarzyszenia babci w Jej ostatnich chwi-
lach na tej ziemi. „Gdy tę koronkę przy ko-
nających odmawiać będą, stanę pomiędzy 
Ojcem, a  duszą konającą nie jako Sędzia 
sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosier-
ny” (Dz. 1541).

„Pragnę oddać się dziś Tobie, całym ży-
ciem służyć Ci, Pragnę Boże miłosierdzie 
głosić ludziom w smutne dni.”

Wiara w  Boże Miłosierdzie zwłaszcza 
w  obecnych czasach napełnia mnie po-
kojem, że wszystko będzie dobrze. Daje 
nadzieję na lepsze jutro bo Bóg przecież 
może wszystko. Nie darmo Pan Jezus 
powiedział do św. Siostry Faustyny: „Po-
wiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli 
do miłosiernego Serca mojego, a ja ich na-
pełnię pokojem” (1074).

Parafianka


