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o g ł o s z e n i a:

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA
1. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Msze
św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00 (będzie transmitowana na żywo Msza św. o godz. 10.30 i 16.00). W sąsiedniej
Parafii Miłosierdzia Bożego Odpust (Suma o godz. 11.30
transmitowana w internecie). Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Pr osimy dzieci, któr e wr az z r odzinami zbier ały pieniądze do skarbonek, aby je przyniosły na dowolną Mszę św. i złożyły do koszyka na stoliku w przedsionku kościoła lub przesłały
na konto parafialne z dopiskiem „ skarbonka”.
2. Dziś, w 3. Niedzielę miesiąca, składka przeznaczona jest na
prace wykończeniowe w nowym kościele. W związku z trwającą epidemią prosimy ofiary na ten cel wpłacać na konto
bankowe parafii. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy 15 070 zł.
W najbliższym czasie planujemy: wybrać projekt wystroju
świątyni, przeprowadzić rozbiórkę starej kaplicy i odnowić istniejący dzwon, a następnie przenieść go na wieżę w nowym
kościele. Trzeba będzie wykonać konstrukcję stalową przeznaczoną na trzy dzwony (dwa pozostałe będą w dalszej przyszłości). Jej koszt to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czeka także wykonanie cokołu z płytek na zewnątrz kościoła oraz położenie
kostki. Panująca epidemia wstrzymała na razie prace.
3. Dziękujemy także serdecznie tym Parafianom, którzy podczas trwającej epidemii przelali na konto parafii niedzielną
składkę.
4. W ostatnich dniach zostało złagodzone ograniczenie
w związku ze trwającą zarazą. W naszym kościele od poniedziałku, 20.04, może uczestniczyć 41 osób. Pr osimy, aby nosić ochronne maseczki. Spora liczba wiernych może także
uczestniczyć na zewnątrz kościoła zachowując przewidzianą
prawem odległość 2 metrów pomiędzy sobą.
5. Skorzystajmy z tej okazji i weźmy udział we Mszy św., może
po dłuższej przerwie. Przypominamy, że czas spowiedzi
wielkanocnej kończy się Uroczystością Trójcy Świętej
(07.06). Dlatego będąc w świątyni i zachowując środki ostrożności możemy przystąpić do spowiedzi św.
6. Nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej
Mszy św., szczególnie dla osób starszych, nie będących
w pełni zdrowych i odczuwających lęk przed chorobą. Osoby korzystające z dyspensy są zobowiązane do uczestnictwa
we Mszy św. transmitowanej przez telewizję, radio, lub na
stronie internetowej naszej parafii korzystając z Facebooka.
7. We środę po Mszy św. o godz. 18.00 nowenna do MB
Częstochowskiej.
8. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprzątanie,
wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy
mieszkańców z ul. Kwiatkowskiego od nr 63 do 69.
9. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. Gazetka Miriam znajduje się w przedsionku kościoła oraz w wersji elektronicznej na
naszej stronie internetowej.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO

Dzisiejszy świat, często zagubiony, pełen przemocy i nienawiści, potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek miłosierdzia Bożego, dla wielu ludzi staje
się ono ostatnią deską ratunku. Można powiedzieć,
że miłosierdzie Boże jest źródłem nadziei w Bogu.
W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna do Miłosierdzia Bożego. Pan
Jezus o tej nowennie
powiedział, że można
w
niej
uprosić
wszystko, jeśli to jest
zgodne z wolą Bożą,
czyli dobre dla nas na
ziemi i w wieczności.
Oktawę
Zmartwychwstania Pańskiego, kończy Niedziela
Miłosierdzia
Bożego
zwana
powszechnie
świętem Miłosierdzia
Bożego. Ustanowienia
tego święta domagał się Jezus w objawieniach św.
Siostry Faustyny: „Pragnę – mówił – 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 Świętej, 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” (Dz. 699). W tym
dniu możemy dostąpić nie tylko łaski odpuszczenia win i kar”, ale także Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)

„Jezus powiedział: Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli”. /J 20, 31/
Wiarę Tomasza Jezus przeciwstawia tym,
którzy nie widzieli, a uwierzyli i nazywa ich
błogosławionymi. To błogosławieństwo dotyczy każdego z nas. W naszym życiu są takie
chwile, w których nie widzimy, nie czujemy,
nie doświadczamy, a jednak wierzymy, że jesteśmy w ręku Boga. Są to doświadczenia ciemności. A jednak dzięki łasce Bożej trwamy w wierze i możemy stawić czoło największym przeciwnościom.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Ciąg dalszy…
uprosić wiele innych łask i doczesnych
dobrodziejstw, jeśli są one zgodne z wolą
Bożą. Warunkiem jest czyste serce, bez
przywiązania do grzechu oraz postawa
ufności wobec Boga, czyli pragnienie
pełnienia Jego woli, i czynnej miłości
bliźniego. Jedynym naczyniem do czerpania łask jest ufność, jak uczył Jezus św.
Faustynę, bo miłosierdzie Boże nie ma
granic, a radością Boga jest dawać wiele
i to bardzo wiele. Taka jest Miłosierna
Miłość, którą lepiej poznajemy i czcimy,
gdy obchodzimy to święto. Najpełniej
jednak miłosierna miłość Boga została objawiona przez Jego Syna w godzinach Jego
męki, śmierci i zmartwychwstania.
“Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia
Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak
czuła
matka
swe
niemowlę,
a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią,
ale miłosiernym Zbawicielem” (Dz.
1075). Taką obietnicę dał Pan Jezus
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
będą głosić Jego miłosierdzie, szerzyć
Jego cześć. Pierwszy obraz Miłosierdzia
Bożego według wizji, jaką otrzymała Siostra Faustyna, powstał pod jej okiem
w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego

w Wilnie w 1934 roku. W czasie II wojny
światowej powstały kolejne wizerunki,
a wśród nich obraz pędzla Adolfa Hyły,
malowany przy udziale krakowskiego
spowiednika Siostry Faustyny o. Józefa
Andrasza SJ. Kopie i reprodukcje drugiego
obrazu
Jezusa
Miłosiernego
tego artysty
(z klasztornej
kaplicy
Zgromadzenia
Sióstr
Matki Bożej
Miłosierdzia
w KrakowieŁagiewnikach), szybko rozeszły się po świecie. Na
nim więc spełniły się słowa Jezusa: Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw
w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz.
47). W naszej parafii również czcimy
obraz Jezusa Mi łosiernego, który został
poświęcony w kwietniu 2014 roku,
a w trzeci piątek miesiąca odmawiamy
wspólnie Koronkę do Miłosierdzia.
D. Frańczak

CUD EUCHARYSTYCZNY W MACERACIE
W przeddzień uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w 1730r. wierni uczestniczyli w uroczystych nieszporach w katedrze w Sienie.
W tym czasie nastąpiło włamanie. Dwóch
ludzi otworzyło tabernakulum w bazylice
św. Franciszka i skradło srebrne cyborium
wypełnione konsekrowanymi hostiami.
Kilka dni później pewien kleryk dostrzegł
hostię wystającą z puszki na ofiary. Było
to w kościele pw. Matki Bożej w Provenzano. Po otwarciu puszki znaleziono
w niej 351 konsekrowanych komunikantów. Trzy były przełamane na pół. Wszystkie komunikanty były zabrudzone i pokryte pajęczyną. To one właśnie zostały skradzione z katedry w Sienie. Oczyszczone
wróciły do kościoła św. Franciszka. Wtedy
zdarzył się cud – mimo upływu czasu nie

wyschły. Zwykle komunikant jak każdy
opłatek ulega naturalnemu rozkładowi,
lecz w tym wypadku
hostie pozostały świeże.
Po 50 latach oficjalnie
potwierdzono autentyczność cudu. Przeprowadzono też eksperyment:
w zamkniętej puszce
złożono niekonsekrowane opłatki, które po latach rozpadły się w pył,
podczas gdy cudowne
hostie nadal zachowały swój początkowy
wygląd.
Do dziś nie udało się znaleźć naukowego
wytłumaczenia tego fenomenu. Włoski
fizyk Enrico Medi napisał, że „fakt ten
trwa na przekór wszystkim najbardziej

JAN PAWEŁ II– BOŻE MIŁOSIERDZIE
„Bóg bogaty w miłosierdzie”! Oto słowa, w miłosierdzie niech wam błogosławi.
które stanowiły myśl przewodnią tej wizyty. Odczytywaliśmy je jako wezwanie dla
Kościoła i dla Polski nowego tysiąclecia.
Życzę moim rodakom, aby potrafili przyjąć otwartym sercem to orędzie miłosierdzia i aby potrafili je nieść tam, gdzie ludzie potrzebują światła nadziei. (…) Powtarzam wobec Jezusa Miłosiernego:
„Jezu, ufam Tobie!” Niech to szczere wyznanie przynosi ukojenie kolejnym pokoleniom w nowym tysiącleciu. Bóg bogaty

INTENCJE
MSZALNE

20.04 – 26.04
Poniedziałek (20.04)
godz.18.00
1/ †Stanisław ZabrzyckiMsza święta gregoriańska
2/ †Henryka Niedbała- od
uczestników pogrzebu
Wtorek (21.04)
godz.18.00
1/ †Stanisław ZabrzyckiMsza święta gregoriańska
2/ †Henryka Niedbała- od
Doroty z Liceum
Środa (22.04)
godz.18.00
1/ W intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej
Częstochowskiej
2/ †Stanisław ZabrzyckiMsza święta gregoriańska
Czwartek (23.04)
godz.18.00
1/ †Stanisław ZabrzyckiMsza święta gregoriańska
2/ †Henryka Niedbała- od
kolegów i koleżanek córki
Anny z Banku Pekao S.A. z
Dębicy
Piątek (24.04)
godz.18.00
1/ †Stanisław ZabrzyckiMsza święta gregoriańska
2/ †Henryka Niedbała- od
kolegów i koleżanek córki
Anny z Banku Peko S.A. z
Dębicy
Sobota (25.04)
godz.18.00
1/ †Stanisław ZabrzyckiMsza święta gregoriańska
2/ †Jan Cypryś- od żony
Niedziela (26.04)
godz. 7.00
†Jan Cypryś- od córki Zofii
z mężem
godz. 9.00
†Ryszard Grzebyk- 5
rocznica śmierci
godz. 10.30
Dziękczynna w 25 rocznicę ślubu Beaty i Wiesława
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Stanisław ZabrzyckiMsza święta gregoriańska
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