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Liturgia Słowa

Duszpasterze:

Pierwsze czytanie: Dz 4,32-35 (Jeden duch i jedno serce wspólnoty
chrześcijańskiej)
Psalm responsoryjny: Ps 118, 1 i 14.13-14.22-24
Drugie czytanie: 1 J 5,1-6 (Naszą siłą, jest nasza wiara)
Ewangelia: J 20,19-31 (Błogosławieni którzy nie widzieli, a uwierzyli)

Niedziela Miłosierdzia Bożego
„On wywyższony na krzyżu, w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie - modli się
Kościół słowami prefacji we Mszy o Najświętszym Sercu Pana Jezusa - z Jego przebitego boku
wypłynęła krew i woda, i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do
otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”. Na przebity bok, jako źródło
miłosierdzia, wskazywał Chrystus, gdy mówił do św. Faustyny: „rana serca mojego jest źródłem
niezgłębionego miłosierdzia” (Dzienniczek nr 1190). Owa rana - przebity bok i serce, staje się dla całej
ludzkości źródłem miłosierdzia Bożego. Na znanym nam dobrze obrazie Jezusa Miłosiernego „Jezu,
ufam Tobie” z przebitego boku Chrystusa wypływają promienie: blady i czerwony. Chrystus wyjaśnia
Faustynie, co one oznaczają, mówiąc: „Te dwa promienie oznaczają krew i wodę - blady promień
oznacza wodę, która usprawiedliwia
dusze; czerwony promień oznacza
krew, która jest życiem dusz...”
(Dzienniczek nr
299). Owo
wyjaśnienie odwołuje się do
fragmentu z 1 Listu św. Jana (1 J 5,6)
o Jezusie Chrystusie, który przyszedł
przez wodę i przez krew, a przede
wszystkim do Janowego opisu męki
Pańskiej (J 19,34), według którego
krew i woda wytrysnęły z przebitego
boku Jezusa. W innym miejscu
Dzienniczka Chrystus zachęca:
„niech korzystają z krwi i wody, która
dla nich wytrysła” (Dzienniczek nr
848). Szczególną łaskę zaś obiecuje
Chrystus tym, którzy przystąpią do
Źródła Życia w święto Bożego
Miłosierdzia. W Kościele polskim już
od 1995 r., a w Kościele
powszechnym od roku 2000
niedziela
kończąca
oktawę
Zmartwychwstania Pańskiego obchodzona jest jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Ziściły się starania
„Sekretarki Bożego Miłosierdzia”, która wielokrotnie w swoim Dzienniczku mówiła o tym życzeniu
Chrystusa, aby druga niedziela wielkanocna była świętem Bożego Miłosierdzia. „Dusze giną mimo mojej
gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią
miłosierdzia mojego, zginą na wieki. Sekretarko mojego miłosierdzia, pisz, mów duszom o tym wielkim
miłosierdziu moim” (Dzienniczek nr 965). Wybór tej niedzieli, jak i również wyraźne życzenie Jezusa,
aby kapłani głosili kazania o miłosierdziu Bożym, wskazuje jasno, że w planach Bożych istnieje ścisły
związek między tajemnicą Odkupienia a tym świętem. Przystępującym tego dnia do Komunii św.,
Chrystus obiecuje: „dostąpienia zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dzienniczek nr 300 i 699), czyli
takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego. Formami kultu Bożego Miłosierdzia
są: święto Bożego Miłosierdzia, obraz Jezusa Miłosiernego, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Godzina
Miłosierdzia. Istota nabożeństwa zawiera się w dwóch słowach: ufność i miłosierdzie. Ufność w
miłosierdzie jest absolutnie konieczna przy każdym akcie tegoż nabożeństwa. Wszystko to, co czynimy
podejmując jedną z wymienionych powyżej form modlitwy posiada ważność i skuteczność jedynie
wtedy, gdy jest wyrazem ufności. Praktykowanie zaś miłosierdzia względem bliźnich poprzez czyn,
słowo i modlitwę, jest konieczne do skuteczności nabożeństwa, czyli otrzymania przypisanych do niego
łask. Tak więc te dwa warunki określają i sposób realizacji wszystkich form nabożeństwa

/ks. Mariusz Majewski/

Proboszcz: ks. prałat
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki
Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek kancelaria
nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
* w kościele: 10.00, 12.00,
13.15
Dni powszednie
18.00(17.00 –1X-1IV)
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota miesiąca
o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca po
Mszy św. o godz. 10.00

Spowiedź św.
- podczas każdej Mszy św.
- w 1. piątek miesiąca
od godz. 17.00

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz. 9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Wielkanoc w parafii
Rozpoczęty
Środą
Popielcowa
okres
Wielkiego
Postu
wieńczy
Triduum
Paschalne (Triduumtrzy dni). W całym
roku
nie
ma
piękniejszych
dni,
mocy i głębi których doświadczamy w
najważniejszych godzinach; gdy czas liturgii
zrównuje się z czasem wydarzeń z życia Jezusa
Chrystusa, w tym z czasem Jego męki i ofiary dla
naszego zbawienia. Każdy w tym czasie ma
wyjątkową możliwość bycia „uczestnikiem”
wydarzeń sprzed prawie 2000 lat, wydarzeń jakże
ważnych dla wszystkich i każdego z osobna. To
„podążanie” za Chrystusem niewątpliwie wzmacnia
nasza wiarę i zbliża do Zbawiciela. Czwartkowa
Msza wieczerzy Pańskiej była sprawowana na
pamiątkę
Ostatniej
Wieczerzy,
podczas
której w Wieczerniku
padły znamienne dla
świata słowa: „to jest
Ciało moje” oraz „to
jest
moja
Krew
Przymierza”. Tak Pan
Jezus
ustanowił
Sakrament Eucharystii. A poprzez słowa: „To
czyńcie na moja pamiątkę” powołał do posługi
ludowi pierwszych kapłanów, którzy od prawie XX
wieków powtarzają te słowa podczas każdej Mszy
Św. Dzień ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa
jest świętem kapłanów, toteż delegacja wiernych
słowem i kwiatami podziękowała naszej trójce
kapłanów za całoroczną posługę. Wierni „dołączyli
się” gromkimi brawami. Po zakończeniu Liturgii
Najświętszy Sakrament został procesjonalnie
przeniesiony do Kaplicy Adoracji, zamilkły
wszystkie dzwony, ołtarz został obnażony,
tabernakulum pozostało
puste...
W
Wielki
Piątek już od rana
wierni
adorowali
Najświętszy
Sakrament. Wieczorna
Liturgia Męki Pańskiej
rozpoczęła
się
prostracją (leżenie krzyżem), poprzez którą kapłan
wyraził szczególne uniżenie przed Bogiem. Wierni
na kolanach w ciszy również oddali hołd uniżenia –
nie ma bowiem słów, którymi można oddać w pełni
znaczenie śmierci Jezusa. Po Liturgii Słowa odbyła
się adoracja Krzyża; odsłaniając Krzyż kapłan po
trzykroć śpiewał; „Oto drzewo krzyża, na którym
zawisło zbawienie świata” a wierni odpowiadali
śpiewem: „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie

kapłani, służba ołtarza i wierni ucałowali krzyż
Jezusa. Po adoracji Krzyża nastąpiła Komunia Św.
Tego dnia nie było przeistoczenia – kapłani rozdali
Ciało Chrystusa konsekrowane poprzedniego dnia.
Na koniec Liturgii
Najświętszy
Sakrament
przeniesiono
do
Grobu Bożego. Na
pamiątkę całunu,
który
okrywał
ukrzyżowane ciało
Jezusa monstrancja
była przykryta białym welonem. Strażacy objęli
wartę przed Grobem a wierni rozpoczęli adorację
Najświętszego Sakramentu. Liturgia Wielkiej
Soboty (czas ciszy upamiętniającej Jezusa w Grobie
i... święcenia pokarmów) rozpoczęła się przed
kościołem Liturgią Światła. Po poświęceniu ognia
(z płonącego ogniska) celebrans nakreślił na
paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz
cyfry 2,0,1,5; po czym umieścił na nim 5
czerwonych gwoździ w formie krzyża. Ze śpiewem:
„Światło Chrystusa” kapłan wszedł do ciemnej
świątyni. Po dojściu do ołtarza celebrans odśpiewał
orędzie paschalne: „Excultet iam angelica, turba
caelorium excultent,,,” (Weselcie się już zastępy
aniołów, weselcie się słudzy Boga...) Rozbudowana
Liturgia Słowa, przeplatana psalmami, poprzedziła
Liturgię Chrzcielną. Wierni odnowili przyrzeczenia
chrzcielne,
wyrzekli
się:
grzechu.
wszystkiego co złe
i szatana-głównego
sprawcy grzechu.
Wyznali wiarę w :
Ojca, Syna i Ducha
Świętego,
w
Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie
grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne
. Na zakończenie Liturgii ks. Dziekan złożył
serdeczne życzenia wielkanocne wszystkim
przybyłym, ich rodzinom i gościom. Niedzielna
Rezurekcja rozpoczęła się procesją wokół kościoła,
otwierał ją Krzyż ozdobiony czerwoną stułą oraz
figurka Zmartwychwstałego. Procesji towarzyszył
radosny śpiew wielkanocny, dzwony i.... huk
wybuchów (taka tradycja). Następnie wszyscy
weszli do świątyni a figurka Zmartwychwstałego
zajęła poczesne miejsce na ołtarzu. Wierni
odśpiewali TE DEUM a po spełnionej Ofierze ks.
Dziekan
znów
przekazał
okolicznościowe
życzenia... Oby jak najwięcej z tych wyjątkowych
dni zostało w każdym z nas!
/Zbigniew Adamczyk/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Niedziela Miłosierdzia
Bożego. Po Mszy św. o godz. 12.00
spotkanie Kół Różańcowych i
wymiana tajemnic różańcowych.
2. Z okazji Święta Miłosierdzia
Bożego odprawimy dziś dodatkową
Mszę św. o godz. 15.00.
Rozpoczniemy ją Koronką do
Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy.
Dla młodzieży przygotowującej się
do
Bierzmowania
obecność
obowiązkowa.
3. W piątek 17 kwietnia o godz.
19.00
zapraszamy
członków
Parafialnej Rady Duszpasterskiej na
spotkanie na plebanii.
4. W czerwcu b.r. udzielony będzie
naszej
młodzieży
Sakrament
Bierzmowania. Prosimy osoby
dorosłe, które jeszcze go nie
przyjęły a chciałyby do niego
przystąpić o kontakt z ks.
Mariuszem.
5. W dniach 30 kwietnia do 3 maja
planujemy pielgrzymkę autokarową
do Sanktuariów w Wilnie na Litwie.
Po drodze odwiedzimy Sanktuaria
w Sokółce i Gietrzwałdzie. Koszt
pielgrzymki 950,- zł. Zapisy oraz
zaliczkę w wysokości 400,- zł.
przyjmujemy w zakrystii lub
kancelarii.
6. Do Sakramentu Małżeństwa
przygotowują się:
- Arkadiusz Duch, kawaler z par.
Misjonarzy Oblatów Maryi w

Katowicach i Diana Urszula
Krawczyk, panna z Cendrowic w
par. tutejszej. Zapowiedź druga.
- Arkadiusz Piotr Kędziorek,
kawaler z Bronisławowa w par.
tutejszej i Magdalena Tomczuk,
panna z Bronisławowa w par.
tutejszej. Zapowiedź pierwsza.
- Paweł Prasuła, kawaler z par. w
Kołbieli i Małgorzata Fabisiak,
panna z Sobikowa w par. tutejszej.
Zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie
wiernych.
7. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do
nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W zakrystii do odbioru
jest miesięcznik „Różaniec”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny.
Dnia 1.04. 2015 r. został wybrany na
3 - letnią kadencję nowy Zarząd
Parafialnego Zespołu Caritas. W tajnym
głosowaniu zostali wybrani:
Iwona Matysiak
– prezes

Edyta Hańczuk
– skarbnik

Danuta
Chmielewska –
sekretarz
Gratulujemy
współpracę.

i

liczymy

na owocną
Duszpasterze

Intencje Mszalne 12 IV – 19 IV
12.04. Niedziela Miłosierdzia Bożego
8.30 (Czachówek)
Refleksja na
10.00 + Stefana Kowalczyka w 3 rocz. śm., Antoniny i
Niedzielę
Józefa Kłoszewskich
Miłosierdzia Bożego
10.00 + Jerzego Kur w 4 rocz. śm., Jana, Marka Kur,
Tadeusza Gawędy
„Nie bądź
12.00 + Anny, Antoniego Piekarniaków, Marianny,
niedowiarkiem”
Zygmunta, Witolda Piekarniaków, Dziadków Bratosów i
Piekarniaków
Jezus przychodzi pomimo zamkniętych
12.00 O Boże błog. dla Krystyny i Zdzisława
drzwi i pozwala dotknąć swoich ran, tak
Borowskich w 35 rocz. ślubu
aby Tomasz uwierzył. Po raz kolejny
CHRZEST:
przekonuje
wylęknionych
uczniów
Antoni Jóźwiak
o swoim zmartwychwstaniu. Ale to
Maja Harsche
przychodzenie ma jeszcze inny wymiar.
13.15 O Boże błog. dla Rodziny Adamiaków
15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Kiedy Zmartwychwstały dotyka ludzkiej
i Msza Św. dla Kandydatów do Bierzmowania
niewiary i lęku, kiedy dotyka naszych ran
Poniedziałek 13.04
– mówi o swoim miłosierdziu. Dobrze jest
18.00 + Wacława Adamka w 11 rocz. śmierci
więc zobaczyć, że Jego rany to nasze rany
Środa 15.04.
i że najczulsza miłość Boga objawia się
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
+ Marianny Walkiewicz w rocz. śmierci, Edwarda
w przyjęciu przez Niego naszej kruchości.
Walkiewicza
/ o. Tomasz Zamorski OP/
O potrzebne łaski, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Urszuli i Czesława i ich córek

Za parafian
Piątek 17.04.
17.30 + Krystyny Daleckiej w 30 dni po śmierci
18.00 + Genowefy Szymańskiej w 30 dni po śmierci
Sobota 18.04.
Cieszcie się penitenci z misji
13.00 CHRZEST: Damian Sawicki
przebaczenia,
17.00 Ślub: Edyta Nowak – Michał Kiljański
w Ewangelii rocznica wielkiego
18.00 + Jerzego Wieczorkiewicza (im.)
Niedziela 19.04
wydarzenia.
8.30 (Czachówek)
«Którym odpuścicie grzechy, są im
10.00 + Mariana Piecha w 3 rocz. śm., Czesława,
odpuszczone,
Jarosława, Grzegorza, Jana, Anny Piechów, Genowefy,
a którym zatrzymacie, są im
Stanisława Karaluchów, Małgorzatę Michalską
10.00 + Zofii Prendota w 5 rocz. śmierci, Józefa Prendoty,
zatrzymane».
Krystyny i Henryka Nikielskich
Ale
by
doznać
nawrócenia, wpierw
12.00 + Józefa Kucińskiego w 15 rocz. śm., Feliksy
rachunek sumienia,
Kucińskiej, Michała, Barbary, Marianny Wincentaków,
Krystyny Osęka
żal, poprawa, spowiedź i wiele
12.00 + Antoniego Wiśniewskiego w 1 rocz. śm, zm. z
zadośćuczynienia.
rodz. Szturemskich i Wiśniewskich
Kazimierz
CHRZEST: Paulina Mirgos
13.15 Za parafian
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