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1. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Miłosierdzia 
Bożego. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 
12.00 i 16.00. Rozpoczynamy Tydzień Miło-
sierdzia. Prosimy dzieci, które wraz z rodzi-
nami zbierały 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 „ skar-
bonka”. 

2. We wtorek po Mszy o godz. 18.00 spotkanie 
dla kandydatów do bierzmowania z kl. VIII 
wraz z rodzicami.  

3. We środę po mszy św. nowenna do MB Czę-
stochowskiej, a po niej adoracja Najświętsze-
go Sakramentu do godz. 19.30.  

4. W niedzielę, 25.04, za dwa tygodnie, odbędzie 
się wizytacja kanoniczna parafii, którą prze-
prowadzi pasterz naszej diecezji, ks. bp Jan 
Wątroba. Wówczas młodzież zostanie umoc-
niona sakramentem bierzmowania. 

5. W następną, trzecią niedzielę miesiąca skład-
ka przeznaczona na posadzkę w nowym ko-
ściele. Nastąpiło opóźnienie w dostawie płytek 
granitowych z Indii. Dlatego postaramy się, aby 
przynajmniej nową posadzkę położyć w prezbi-
terium kościoła przed wizytacją parafii, a póź-
niej dokończyć prace. 

6. W III Niedzielę Wielkanocną, 18 kwietnia br. 
rozpocznie się XIII Tydzień Biblijny. W tym 
roku myśl przewodnią stanowią słowa Pana Je-
zusa: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie 
przychodzi nie będzie łaknął, a kto we Mnie 
wierzy nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Nie-
dziela biblijna to także Dzień Narodowego Czy-
tania Pisma Świętego. 

7. W niedzielę, 18 kwietnia br., wolontariusze  
z Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci prze-
prowadzą w parafiach naszej diecezji zbiórkę 
do puszek na rzecz tego Hospicjum. Zbiórka 
ta ma na celu promocję idei opieki hospicyjnej 
oraz wsparcie tego rodzaju placówek. 

8. Składamy podziękowania za rodzin, które złoży-
ły ofiary w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, 
wystrój i ogrzewanie kościoła (50 zł.) Na ten 
tydzień prosimy mieszkańców  z ul.  Kwiat-
kowskiego (numery nieparzyste) od nr 63  
do 69.  

9. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. 
Możemy nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 
6 zł. Nasza gazetka parafialna Miriam znajduje 
się w przedsionku kościoła.  

o g ł o s z e n i a:  

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA  

BOŻEGO 

             Pokarm na drogę (życia) 
 

„Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: 
«Pokój wam!» ”. /J 20, 19/  

 

Jezus zaskakuje nas i uczy żyć tu i teraz. Bo nie dość, że jest 
naszym przyjacielem, to spotkanie z nim zawsze jest niespodzie-
wane i zarazem pełne radości. Za każdym razem kiedy do nas 
przychodzi jest element zaskoczenia. Tam, gdzie On jest zawsze 
jest nieoczekiwana radość, bo On jest naszym Panem. 

Św. s. Faustyna Kowalska (1905-1938) w wieku 20 lat wstąpi-
ła do Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia w Warszawie.  
W 1930 r. św. Faustyna zamieszkała 
w klasztorze Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. 
22 lutego 1931 r., w pierwszą nie-
dzielę Wielkiego Postu, 26-letnia 
Faustyna po raz pierwszy ujrzała 
Jezusa Miłosiernego w obrazie 
„Jezu, ufam Tobie”. . Wartość tego 
wydarzenia jest niezwykle ważna  
w skali całego świata. 90 lat temu  
w Płocku, w klasztornej celi s. Fau-
styna Kowalska doznała objawienia 
Jezusa Miłosiernego. „Wieczorem, 
kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie 
białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga do-
tykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wycho-
dziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady (…). 
Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, 
który widzisz, z podpisem: <<Jezu, ufam Tobie>>. Pragnę, aby 
ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”. 
Prośba ta została spełniona. Obraz Jezusa Miłosiernego powstał 
trzy lata później. Pod okiem siostry Faustyny w wileńskiej pra-
cowni namalował go Eugeniusz Kazimirowski. To jest Pan Jezus 
Zmartwychwstały, który idzie, w dzienniczku s. Faustyna zapisa-
ła, że oczy z tego obrazu są oczami Pana Jezusa z krzyża, spoglą-
dające na człowieka. „Ten napis „Jezu, ufam Tobie” to jest „sms” 
od Pana Jezusa dla nas, abyśmy nim żyli. Krótkie wezwanie, zau-
fanie. To wcale nie jest takie proste, żeby zawierzyć w czasach 
trudnych, kiedy Boga nie rozumiemy, kiedy dzieją się różne cięż-
kie rzeczy, ktoś nam odchodzi, choruje, umiera, a jednak warto 
wszystko  postawić  na jedną kartę, a tej  

90. ROCZNICA PIERWSZEGO  

OBJAWIENIA JEZUSA MIŁOSIERNEGO  

Ciąg dalszy na stronie 2  

„Kup sobie kawałek podłogi 
pod twoje kolana i nogi…” 

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w naszym koście-
le. Na stronie internetowej parafii  można w łatwy sposób przy-
czynić się do sfinansowania tej inwestycji. Tam też można śle-
dzić postęp prac za pomocą wizualizacji świątyni. Do tej pory 
udało nam się zebrać 24 036 zł. Bóg zapłać!  
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INTENCJE MSZALNE  

12.04 – 18.04 
 

Poniedziałek (12.04) 

1/ †Adolf Płonka- od syna 
Zbigniewa z rodziną 

2/ †Tadeusz Mikulec- od 
wnuczki Natalii z rodziną 
Wtorek (13.04) 

1/ †Adolf Płonka- od Marii 
i Grzegorza Jacek z rodziną  

2/ †Tadeusz Mikulec- od 
Piotra i Małgorzaty z rodzi-
ną 
Środa (14.04) 

1/ W intencji próśb i po-
dziękowań do Matki Bożej 
Częstochowskiej  

2/ †Adolf Płonka- od syna 
Waldemara z rodziną   
Czwartek (15.04) 

1/ †Adolf Płonka- od siostry 
Moniki Tomkowicz 

2/ †Tadeusz Mikulec- od 
Krystyny i Agnieszki z ro-
dziną 
Piątek (16.04)  

1/ †Adolf Płonka- od siostry 
Moniki Tomkowicz   

2/ Dziękczynna w 80 rocz-
nicę urodzin Stanisławy z 
prośbą o Boże błogosła-
wieństwo 
Sobota (17.04) 
godz. 7.00 

1/ †Adolf Płonka- od Elż-
biety i Zygmunta Kocur 
godz. 18.00 

1/ †Tadeusz Mikulec- od 
Elżbiety i Jana Tyksińskich 
Niedziela (18.04) 

godz. 7.00  

Dziękczynno-błagalna za 
Ewelinę o szczęśliwe rozwią-
zanie i zdrowie oraz o Boże 
błogosławieństwo dla całej 
rodziny 
godz. 9.00  

†Adolf Płonka- od Bożeny i 
Mariusza Tomkowicz 
godz. 10.30  

†Tadeusz Mikulec- od Doro-
ty i Zygmunta Mikuła   
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00  

O zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Aleksandra 

90. ROCZNICA PIERWSZEGO OBJAWIENIA JEZUSA 

MIŁOSIERNEGO . Ciąg dalszy…. 

MSZE ŚWIĘTE 

POGRZEBOWE 
za śp. Ewę Wróbel 
 

- od córki Katarzyny z rodziną – 26.02 
godz. 1800 

- od sąsiadów Weronów – 27.02 
godz. 1030 
- od rodziny Grudniewiczów – 28.02 
godz. 1800 

 

- od uczestników pogrzebu – 11.02 

godz. 1800; 13.02 godz. 1800 

WSKAZANIE VI- SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI 
 „Czynnie współczuj w cierpieniu. Chęt-
nie spiesz z pociechą, radą, pomocą, ser-
cem”. Prymas Stefan Wyszyński zwracał 
uwagę Polaków na ważną kwestię pomo-
cy wzajemnej: ”Niedostatek wielu rodzin, 
zwłaszcza liczebnych, ludzi starych, sa-
motnych, opuszczonych, chorych i cier-
piących niech zawsze porusza wasze ser-
ca. Pamiętajcie, że nic tak nie kształtuje 
ludzkich serc, nic tak nie uczy subtelności 
i delikatności, jak zaradzenie niedostat-
kom i cierpieniu innych”. W Warszawie 
25.09.1968r. mówił tak: ”Potrzeba w na-

szej Ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, 
aby człowiek 
współczesny zapo-
mniał o sobie,  
a myślał o dru-
gich, o dobru ro-
dziny, o wypełnie-
niu swego powoła-
nia i zadania ży-
ciowego wobec 
innych, o dobru 
całego narodu”.  

opr. D. Frańczak 

karcie na imię – Boże Miłosierdzie” –
 zaznaczył w jednym z wywiadów o. Ar-
kadiusz Kita CR z Archidiecezjalnego 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
w Gdańsku. Podczas objawień Pan Jezus 
przekazał s. Faustynie, że źródłem wszel-
kich łask jest Boże Miłosierdzie. 
„Pragnę, aby czczono miłosierdzie Moje. 
Daję ludzkości ostatnią deskę ratunku – 
to jest ucieczkę do miłosierdzia Mojego. 
Raduje się serce Moje z święta te-
go” (Dz. 998). Te słowa Jezusa usłyszała 
św. Siostra Faustyna 28 lutego 1937 roku, 
gdy przebywała na kuracji w prądnickim 
szpitalu. Było to już kolejne objawienie, 
dotyczące ustanowienia w Kościele świę-
ta Bożego Miłosierdzia, w którym Jezus 
tłumaczył, jak wielkie ma ono znaczenie. 
W objawieniach w Warszawie, Wilnie  
i Krakowie Jezus wyjaśniał stopniowo,  
w jaki sposób należy się przygotować  
i jak obchodzić to święto. Podał też wiel-
kie obietnice, jakie związał z czcią Miło-
sierdzia Bożego w tym dniu. Przygotowa-
niem do tego święta jest nowenna z Ko-

ronki do Miłosierdzia Bożego, która roz-
poczyna się w Wielki Piątek. Przygoto-
wując się do tego święta, trzeba przede 
wszystkim zadbać o czystość duszy, aby 
nie mieć przywiązania do żadnego grze-
chu, Z obchodzeniem tego święta, a ściśle 
mówiąc z Komunią św. przyjętą w tym 
dniu związana jest największa obietni-

ca zupełnego odpuszczenia win  
i kar, czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy 
tylko w sakramencie chrztu. Oczywiście, 
po spełnieniu odpowiednich warunków, 
czyli dobrej spowiedzi, przyjęciu Komu-
nii oraz troski o postawę ufności wobec 
Boga i miłosierdzia wobec bliźnich. 

opr. D. Frańczak  

ŚW. JÓZEF – WZÓR WIERNOŚCI 
Wierność to dar fundamentalny. Dzięki 
niej św. Józef mógł wypełnić Boże plany 
i własne zobowiązania. Świętego Józefa 
w litanii nazywamy Najwierniejszym. To 
niesamowite jak bardzo potrzebujemy 
jego wstawiennictwa, aby stworzyć wła-
ściwe środowisko dla rozwoju tych cnót, 
które posiada św. Józef. Jak bardzo musi-
my się uczyć od Maryi i od Józefa choćby 
wierności pomimo wszystko. Najpierw 
wierności Bogu we wszystkim, czego od 

nas oczekuje. Wierności, która opiera się 
z jednej strony na zaufaniu Bogu 
i przekonaniu, że On ma zawsze najlep-
sze rozwiązanie, a z drugiej wynikające  
z bolesnej przestrogi płynącej z historii, 
którą Święty Józef doskonale znał 
i wiedział jakie nieszczęścia ściągał ów 
naród na siebie z powodu niewierności 
przymierzom zawieranym z Bogiem.  

/ oprac. na podst. Ks. Andrzej Antoni  
Klimek- „Józefie Najwierniejszy”/  


