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Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.30 – 18.00 
sobota 

8.00 – 9.30 
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 
 

 

                                              Rok Miłosierdzia 

                                               8.12.2015 – 20.11. 2016 

 

Liturgia Słowa 
Pierwsze czytanie: Dz 5,12-16 (Wiara, która uzdrawia) 

Psalm responsoryjny: Ps 118,1 i 4,13-14.22 i 24 

Drugie czytanie:  Ap 1,9-11a.12-13.17-19 (Byłem umarły, a oto żyje na wieki) 

Ewangelia: J 20,19-31 (Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli)  

 

Słowa Pana Jezusa do s. Faustyny w sprawie Święta Miłosierdzia: 
 

Pragnę, aby święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, 

a szczególnie dla biednych grzeszników. 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 św., dostąpi 

zupełnego odpuszczenia win i kar, w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, 

przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby 

grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą 

wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje 

wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie, rozważać 

będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło 

z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę 

po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła 

Miłosierdzia Mojego. (Dz 699) 
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Dobre uczynki. Wystarczy jeden gest 

“Wystarczy, by dobrzy ludzie nic nie robili, a zło 
zatriumfuje” 

Dawać pieniądze biednym, czy 
nie dawać? Brać rozdawane 
ulotki, czy nie brać? Zapukać 
do drzwi sąsiada i zapytać czy 
czegoś nie trzeba, czy raczej 
wyjdę w ten sposób 
na dziwaka? Dylematy. Jeśli 
ktoś posiada w sobie choć 
odrobinę empatii, dokładnie 
takie myśli towarzyszą mu 

każdego dnia. Codziennie, gdy jadę do pracy, stoi 
na skrzyżowaniu starszy Pan, podchodzi do każdego 
samochodu, czeka aż otworzy się okno i wręcza ulotkę. 
Robi to w deszczu, śniegu, na wietrze, na mrozie. Nie 
sądzę, że robi to, bo lubi, bo ma sto innych możliwości 
a rozdawanie ulotek jest jego pasją. Sądzę, że robi to, 
bo nie ma innego wyjścia. Ktoś odpowie – nie biorę 
ulotek, z uwagi na to, że później „walają mi się to po 
samochodzie”, poza tym szkoda lasów. A może 
to jedyna praca jaką uczciwie ten człowiek może 
wykonywać, żeby móc zrobić zakupy i zjeść coś 
na kolację? Tak to oceniam. Dlatego każdego dnia 
zatrzymuję się, odbieram codziennie tę samą ulotkę 
i na koniec tygodnia wszystkie uprzątam z samochodu. 
Myślę, że właśnie tak trzeba. Może dzięki temu szybciej 
je rozda i wcześniej będzie mógł wrócić do domu, 
rozgrzać się ciepłą herbatą i pozbierać siły, 
żeby następnego dnia znów tam stać. Zwykle robię 
zakupy w tym samym sklepie. I Ona tam już na mnie 
czeka. Ma na imię Gabriela. Mówi, że ma troje dzieci, 
córka już dorosła, pozostałe w domu dziecka, a ona 
żyje na ulicy. Daję jej coś ze swoich zakupów. Nie jest 
wtedy zadowolona, wolałaby pieniądze i przyznam, 
że czasem  wyskrobię coś z portfela, choć wiem, 
że pewnie wyda je na alkohol. Już kilka razy widziałam 
ją w innym miejscu, na ławce, odurzoną. Dawanie 
pieniędzy może więc nie ma sensu. Nic nie zmieni 
a może gorzej, jeszcze bardziej ją pogrąży w nałogu. 
Mam jednak takie marzenie i wierzę, że przyjdzie 
dzień, kiedy zobaczę w tym sklepie Gabrielę robiącą 
zakupy, tak zwyczajnie, jak każda z nas, matek, 
którym się „w życiu ułożyło”.  Zastanawiam się też, czy 
to ja robię coś dobrego dla Gabrieli, czy raczej ona dla 
mnie…Miłosierdzie – daje szansę spełnienia dobrego 
uczynku, każdego dnia. W drodze do pracy, w szkole, 
na uczelni, za kierownicą, w sklepie, na klatce, 
wszędzie, gdzie spotyka się drugiego człowieka. Może 
nie trzeba jakiegoś wielkiego poświęcenia 

i odmawiania sobie, może wystarczy jeden miły gest, 
jeden uśmiech, by stać się dla kogoś prawdziwym 
świadectwem Bożego Miłosierdzia tu i teraz. 

/Anna Liberacka/ 

__________________________________________________ 
 

Pielgrzymka w Karkonosze 
30.04. – 02.05. 2016 r. 

 
30.04.2016r. Sobota  
5.30 Sobików Msza św. i wyjazd do Wrocławia,  
14.00 Zwiedzanie Panoramy Racławickiej,  
Rejs statkiem po Odrze (opcjonalnie w zależności od 
pogody),  
Zwiedzanie zabytków na Ostrowie Tumskim 
Uniwersytet Wrocławski Aula Leopoldina 
Bolków zamek,  
Przyjazd na nocleg do Karpacza.  
Obiadokolacja i nocleg w Domu Wczasowym „Mieszko” 
01.05.2016 r. Niedziela  
7.00-7.30 Śniadanie w DW „Mieszko” 
Wjazd na Księżą Górę 
Zapora na Łomnicy, 
Bierutowice - zwiedzanie XII drewnianego kościoła 
ewangelicko-augsburskiego Wang.  
Cieplice - dzwonnica i kościół św. Jana Chrzciciela i budynki 
poklasztorne cystersów.  
Wyjazd do Wojcieszyc. Msza św. w kościele św. Barbary  
i spotkanie z ks. Tomaszem rekolekcjonistą.  
Jelenia Góra - Ratusz, rynek, XVI w., Dwór Czarne,  
Przyjazd do DW „Mieszko”  Obiadokolacja i nocleg w 
Karpaczu  
(opcjonalnie w tym dniu po śniadaniu wyjazd do 
Spindlerowego Młyna w Czechach)  
02.05.2016 r. Poniedziałek  
Śniadanie 7.30-8.00. Wyjazd do Sobikowa.  
Po drodze zwiedzanie  kolorowych jeziorek w  Rudawach 
Janowickich,  
Kamienna Góra rynek i kamieniczki,  
Antonin. Msza św. Zwiedzanie Pałacu Myśliwskiego 
Radziwiłłów w Antoninie. Kawa w pałacu. Obiad w Zajeździe 
„Górecznik” w Przygodzicach 
Przyjazd do Sobikowa ok. 21.00-22.00 
Koszt: 500 zł od osoby. Zapisy w kancelarii lub zakrystii. 
Przy zapisach wpłacamy zaliczkę w kwocie 200 zł 
 

 
Intencja Kół Różańcowych na miesiąc kwiecień: 

 
Za naszą Ojczyznę, 

w duchu dziękczynienia 
za 1050 rocznicę 

Chrztu Polski. 
 
 



Ogłoszenia duszpasterskie 

 

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o 

godz. 10.00 Nabożeństwo Eucharystyczne 

z procesją a po Mszy św. o 12.00 spotkanie 

Kół Różańcowych i wymiana tajemnic 

różańcowych. Taca inwestycyjna 

przeznaczona będzie ponownie na pokrycie 

zadłużenia za nowe ogrodzenie cmentarza. 

Z okazji Święta Miłosierdzia Bożego 

odprawimy dodatkową Mszę św. o godz. 

15.00. Rozpoczniemy ją Koronką do 

Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy. Dla 

młodzieży przygotowującej się do 

Bierzmowania obecność obowiązkowa. 

Rozpoczyna się 72. Tydzień Miłosierdzia 

pod hasłem Miłosierni jak Ojciec. 

2. W związku z tym, że w bieżącym roku 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

przypadła w Wielki Piątek i liturgicznie 

została przeniesiona na poniedziałek po 

Niedzieli Miłosierdzia (4 kwietnia), Rada 

Stała Konferencji Episkopatu Polski 

podjęła decyzję o przeniesieniu także Dnia 

Świętości Życia na poniedziałek, 4 

kwietnia br. Tego dnia Msza św. w naszym 

kościele odprawiona będzie o godz. 18.00. 

Zapraszamy. 

3. W tym tygodniu odbędą się spotkania 

formacyjne w grupach dla kandydatów do 

bierzmowania: w piątek 8.04. 2016 r.  gr. p. 

Mileny Zielińskiej i p. Renaty Woźniak o 

godz. 17.00 Rok I , o godz. 18.00 Rok II; w 

sobotę 9.04. 2016 r. w Czachówku  o godz. 

18:00 gr. Jadwigi Otulak i p. Artura 

Książka. W przyszła niedzielę 10.04. 2016 

r. o godz.18:00 Msza Św. i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania. Obecność 

obowiązkowa. 

4. Przy naszej parafii zostało zatwierdzone 

w Toruniu KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA 

MARYJA. Chętnych zapraszamy do 

uczestnictwa w jego pracach. Zapisy w 

zakrystii przyjmuje  ks. Mariusz. 

5. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Michał Karol Bałda, kawaler z 

Kędzierówki i Agata Gugała, panna z 

Czachówka w par. tutejszej. Zapowiedź 

druga. 

- Grzegorz Jan Ufnal, kawaler z par. św. 

Maksymiliana Kolbego w Warszawie i 

Weronika Rogowska, panna z Grobic w 

par. tutejszej. Zapowiedź druga.  

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych. 

6. W dniach 30.04. – 2.05. 2016 r. 

planujemy zorganizowanie pielgrzymki do 

Karpacza, Wrocławia i Jeleniej Góry. 

Koszt wynosi 500 zł. Osoby które już się 

zdecydowały na wyjazd, prosimy o 

wpłacanie zaliczki w kwocie 200 zł, 

ponieważ musimy zapłacić za noclegi, w 

innym razie przepadnie nam rezerwacja. 

Zaliczkę prosimy wpłacić najpóźniej do 

jutra. 

7. W naszej parafii w niedzielę 8 maja  

odbędzie się Sakrament Bierzmowania. 

Osoby dorosłe, które chciałby przystąpić 

do tego Sakramentu, prosimy o zgłaszanie 

się do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

8. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Do 

„Gościa Niedzielnego” dołączona jest płyta 

CD z nagraną Koronką do Miłosierdzia 

Bożego do słuchania w domu lub 

samochodzie. W zakrystii do odbioru jest 

miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 
 

Z okazji imienin składamy p. 

Ryszardowi Rosłonowi najlepsze 

życzenia błogosławieństwa Bożego, 

zdrowia i opieki Matki Bożej. Niech  

Dobry Bóg obdarza potrzebnymi 

łaskami na każdy dzień .                                            

Duszpasterze



Intencje Mszalne 03 IV – 10 IV 2016  
Niedziela, 03.04.  Niedziela Miłosierdzia 
8.30(Czachówek) + Stanisławę Gaca  
8.30(Czachówek) o bł. Boże dla Mikołaja i Anieli z okazji urodzin  
10.00 + Aliny w 17 rocz. śm. , Jana Kopytów 
10.00 + Heleny Kazimierza Cicheckich  
12.00 + Jerzego, Andrzeja Michalskich, Józefa, Anny Dolińskich, 
zm. z rodz. Michalskich  
12.00 + Marianny Malinowskiej w 19 rocz. śm. , Tadeusza 
Szymańskiego 
CHRZEST: Marta Szot, Julian Korytek  
13.15 + Stanisławy Karbowiak w 2 rocz. śm. 
13.15 + Franciszki Klimek w 60 rocz. sm i zm. jej dzieci 
15.00 Koronka Do Bożego Miłosierdzia i Msza Św. 
+ Erykę Majewską w 1 rocz. śm.  
Poniedziałek 04.04. Zwiastowanie Pańskie 
18.00 + Zbigniewa Koniecznego, o umocnienie w wierze dla jego 
żony, córek i wnuka, o pojednanie miedzy nimi 
Środa 06.04. 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
O nawrócenie dla Marka i dar wiary dla rodziny 
Sobota, 09.04.   
17.30 + Janiny Kwiatkowskiej w 30 dni po śmierci 
18.00 + Józefa, Antoniny, Antoniego, Władysława Kwiatkowskich 
Niedziela, 10.04.  Niedziela Biblijna 
8.30(Czachówek) + Marię i Józefa Kowalskich 
10.00 + Stefana Kowalczyka w 4 rocz. śm. , Antoniny, Józefa 
Kłoszewskich   
10.00 + Ireny, Sylwestra Kolczyńskich  
12.00 Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie dla Andrzeja i bł. 
Boże dla całej rodziny  
12.00 + Heleny w 3 rocz. śm. , Zenona w 4 rocvz.sm. Chajeckich, 
Andrzeja Szymczaka 
CHRZEST:  Ignacy Gorzkowski, Martyna Jaworska 
13.15 + Jerzego Winiarka  
13.15 + Witolda Wrotka 
18.00 W int. Wolontariuszy ŚDM 
Msza Św. i Spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania 
                                                                Intencje spisano 01.04.16 

 

Refleksja na Niedzielę  

Miłosierdzia Bożego 

„Głosić i uobecniać Miłosierdzie” 
 

Bóg jest samą Miłością. On potrafi 

jedynie kochać i przebaczać. 

Najdobitniej mówi nam o tym śmierć 
i zmartwychwstanie Chrystusa. Od 

początku swego istnienia Kościół ma 

w gruncie rzeczy jedno tylko zadanie: 
głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, 

objawione w Jezusie Chrystusie. I wcale nie jesteśmy 

w gorszej sytuacji niż Apostołowie, gdyż Chrystus jest 
realnie obecny w swoim Kościele. Możemy nie 

widząc, uwierzyć i dostąpić łaski miłosierdzia. 

                                             /Ks. Maciej Zachara MIC/    
 

 

 

 

Upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej 
ludzkości. "O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, 
przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki 
moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu  
i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata 
całego"./Dz. 1320/ Pan Jezus z niepojętą miłością zwraca się 
do każdego człowieka. Z wyjątkową wrażliwością otwiera 
Swoje Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą 
się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w tym 
świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym 
Sercu i trwać przy Nim upraszając miłosierdzia dla całego 
świata, zapewniając, iż: Nie odmówi duszy niczego, o co Go 
prosi /por. Dz/ . Zapraszamy w Niedzielę Miłosierdzia  
o godz.15:00 do naszego Kościoła aby oddać Bogu cześć. 
 





Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Uradowali się uczniowie gdy Pana 

zobaczyli, 

choć nieobecni, jak Tomasz Didymos 

wątpili. 

Nie bądźmy niedowiarkami i byśmy 

baczyli, 

bo ci są «… błogosławieni, 

którzy nie widzieli, a uwierzyli».  

Więc aby niezakłócony był pokój twój, 

powtarzaj za Tomaszem «Pan mój i Bóg 

mój!» 
Kazimierz 

 




 
Tweet od Papieża 

Jeśli otworzymy się na przyjęcie 
Bożego miłosierdzia względem 
nas, to sami potem stajemy się 
zdolni do przebaczenia. 

/Franciszek/ 
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