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o g ł o s z e n i a:   

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO 

 W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 
(24 kwietnia) po każdej Mszy św. Ca-
ritas parafialna organizuję zbiórkę do 
puszek na rehabilitację naszej para-
fianki Marty Żyrackiej, która zmaga 
się z chorobą nowotworową. Jest po 
operacji kręgosłupa i ma niedowład 
wielokończynowy, dlatego czeka ją 
długa i kosztowna rehabilitacja. Jeden 
turnus rehabilitacyjny to koszt około 16 000 zł. Pani Marta była bardzo 
zaangażowana w grupach parafialnych, chętnie pomagała osobom star-
szym i chorym, a obecnie sama potrzebuje naszej pomocy. Pomóżmy 
Marcie wrócić do sprawności.  

POMOC DLA MARTY ŻYRACKIEJ  

1. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Miło-
sierdzia Bożego. Rozpoczynamy Tydzień 
Miłosierdzia. Prosimy dzieci, które wraz  
z rodzinami zbierały pieniądze do skarbo-
nek, aby je przyniosły na Mszę św. o godz. 
10.30 (by je uroczyście ofiarować w czasie 
procesji z darami) lub dowolną Mszę św.  
i złożyły do koszyka na stoliku w przed-
sionku kościoła lub przesłały na konto pa-
rafialne z dopiskiem „ skarbonka”. 

2. W dzisiejszą niedzielę składka jest prze-
znaczona na nowe ławki w kościele.  
W ubiegłym miesiącu zebraliśmy na ten 
cel kwotę 21 950zł. Składamy serdeczne 
podziękowania ofiarodawcom, którzy zło-
żyli ofiary na tacę w kopertach lub przesła-
li na konto parafialne. Obecnie mamy ze-
brane około połowy potrzebnej kwoty. 
Przebieg zbiórki możemy śledzić w naszej 
gazetce Miriam.  

3. Dziś także Caritas parafialna organizuje 
zbiórkę do puszek na rehabilitację na-
szej parafianki Marty Żyrackiej, która 
zmaga się z chorobą nowotworową.  

4. We wtorek, 26 kwietnia na mszy św.  
o godz. 18.00 nasza młodzież zostanie 
umocniona sakramentem bierzmowania 
przez ks. bpa Jana Wątrobę.   

5. We środę po mszy św. nowenna do MB 
Częstochowskiej, a po niej adoracja Naj-
świętszego Sakramentu do godz. 19.30.  

6. W przyszłą niedzielę, po mszy  
św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic  
różańcowych. 

7. Za tydzień rozpoczęcie nabożeństw ró-
żańcowych. W tygodniu majówki będą 
po wieczornej Mszy św. a w niedzielę 
przed Mszą św. popołudniową o godz. 
15.30. Zachęcamy dzieci, młodzież i doro-
słych do licznego udziału w tym pięknym 
nabożeństwie.  

8. Składamy podziękowania dla rodzin, które 
złożyły ofiary w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła 
(80 zł.) Na ten tydzień prosimy miesz-
kańców  z ul.  Kwiatkowskiego (numery 
nieparzyste) od nr 131 do 141.  

9. Zachęcamy do sięgania po prasę katolic-
ką. Możemy nabywać tygodnik 
„Niedziela” i „Gość Niedzielny”.  

            Pokarm na drogę (życia) 
 

„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 do-
tyczy każdego z nas. W naszym życiu są takie chwile, w których nie 
widzimy, nie czujemy, nie doświadczamy, a jednak wierzymy, że je-
steśmy w ręku Boga. Są to doświadczenia ciemności. A jednak dzięki 
łasce Bożej trwamy w wierze i możemy stawić czoło największym 
przeciwnościom.  

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki w naszym kościele. Na stro-
nie internetowej parafii można w łatwy sposób przyczynić się do sfi-
nansowania tej inwestycji. Tam też będzie można śledzić postęp prac 
za pomocą wizualizacji świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać: 
39 310 zł. z 100 000 zł. Bóg zapłać! 

 W tym roku przeżywamy 20. rocznicę za-
wierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. To 
jedno z najważniejszych wydarzeń pontyfikatu 
Jana Pawła II. Miało ono miejsce 17 sierpnia 
2002 r. w czasie Mszy świętej z poświęceniem 
Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich 
Łagiewnikach. Rok temu rozpoczęły się przy-
gotowania do tego wydarzenia. Przygotowanie 
do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miło-
sierdziu zostało zainaugurowane podczas VIII 
Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia, 22 
sierpnia 2021 roku. Od tego czasu, w każdą 
niedzielę po 17. dniu miesiąca w Bazylice Bo-
żego Miłosierdzia w Łagiewnikach trwa modlitwa z rozważaniem po-
szczególnych słów papieskiego Aktu zawierzenia świata Bożemu Miło-
sierdziu. Do tej pory do przygotowań dołączyło już ponad sto miejsc 
kultu Bożego Miłosierdzia ze wszystkich kontynentów i wciąż dołącza-
ją nowe. Główne obchody rocznicowe zaplanowano w dniach od 13 do 
17 sierpnia br. Główna Msza święta będzie w Bazylice Bożego Miło-
sierdzia w niedzielę, 14 sierpnia 2022 o godz. 10.00. 
 7 czerwca br. przypada również 25. rocznica pierwszej papieskiej 
pielgrzymki św. Jana Pawła II do Sanktuarium 

MIŁOSIERDZIE BOŻE  
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INTENCJE  
MSZALNE  
25.04 – 01.05 

 

Poniedziałek (25.04) 

1/ †Stanisław Skiba- od kl. 4CT 
Zespołu Szkół Samochodowych  

2/ †Ewa Sztaba- od Marty i Bog-
dana Leja  

Wtorek (26.04) 

godz. 7.00 

†Stanisław Skiba- od chrześnicy 
Anny  
godz. 18.00 

1/ W intencji młodzieży przyj-
mujących sakrament bierzmowa-
nia  

2/ †Bogumiła Rzepka- 2 roczni-
ca śmierci  

Środa (27.04) 

1/ Nowennowa  

2/ †Stanisław Skiba- od uczest-
ników pogrzebu  
Czwartek (28.04) 

1/ †Stanisław Skiba- od uczest-
ników pogrzebu  

2/ †Ewa Sztaba- od koleżanek i 
kolegów córki z Asseco Poland  
Piątek (29.04) 

1/ †Stanisław Skiba- od uczest-
ników pogrzebu  

2/ †Ewa Sztaba- od Joanny i 
Stanisława Migacz  
Sobota (30.04) 

godz. 7.00 

†Stanisław Skiba- od uczestni-
ków pogrzebu  

godz. 18.00 

†Ewa Sztaba- od dyrekcji i pra-
cowników firmy Brammer S.A.  
Niedziela (01.05) 

godz. 7.00  

†Emilia Filip- początek mszy św. 
gregoriańskich  
godz. 9.00  

Dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. dla Ireny 
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od siostry Alek-
sandry z synem  

godz. 10.30  

†Stanisław Skiba- od uczestników 
pogrzebu  

godz. 12.00  

1/ W intencji Parafian 

2/ Dziękczynna za sakrament 
bierzmowania  
godz. 16.00 

†Stanisław Jarosz, Janusz Zbi-
gniew Stachura  

ŚW. MAREK EWANGELISTA 
 Święty Marek jest jednym z czte-
rech Ewangelistów. Jego wspomnienie 
obchodzimy 25 kwietnia. Jest autorem 
najkrótszej a jednocześnie najstarszej 
Ewangelii. Ten święty tekst został napi-
sany w Rzymie w języku greckim  
w czasie dotkliwych prześladowań 
chrześcijan w latach 50-60. Był on 
przeznaczony nie dla Żydów, a dla 
Rzymian. Zawiera zwięzły opis działal-
ności Jezusa Chrystusa, jego cudów 
oraz śmierci i Zmartwychwstania. 
Ewangelia napisana na podstawie kate-
chez głoszonych przez pierwszego na-
stępcę Pana Jezusa. Rozpoczyna się 
tytułem: „Początek Ewangelii Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego” i opisem 
chrztu Jezusa przez Jana Chrzciciela  
w rzece Jordan. Działalność Jana to 
„Głos wołającego na pustyni”, stąd  
symbolem Marka jest lew.  
 Marek nie był jednym z dwunastu 
apostołów. Nie był też uczniem Jezusa. 
Marek urodził się ok. roku 12 i miesz-
kał wraz matką, Marią w Jerozolimie. 
Ich dom był miejscem spotkań pierw-
szych chrześcijan. Tylko w tej Ewange-
lii znajdujemy opis zdarzenia z Ogrodu 
Oliwnego: zgraja, która przyszła po 
Jezusa próbowała pochwycić młodzień-
ca odzianego w prześcieradło. Ten wy-
rwał się zostawiając je w rękach napast-
nika. Można się domyślić, że tym mło-
dzieńcem był Jan Marek. Wierny sło-

wom Chrystusa „Idźcie na cały świat  
i głoście 
Ewangelię 
wszelkie-
mu stwo-
rzeniu! 
Kto uwie-
rzy  
i przyjmie 
chrzest, 
będzie 
zbawiony; 
a kto nie uwierzy, będzie potępio-
ny” (Mk16:15-16), został uczniem św. 
Piotra, który nazywał go swoim synem. 
Bibliści uważają, że św. Piotr znał treść 
Ewangelii a może nawet dyktował to co 
sam przeżył. Mimo to Piotr nie pominął 
swojego zaparcia się Pana.  
 Towarzyszył też w podróży misyjnej 
Pawłowi i Barnabie. Wg Tradycji po 
pobycie w Rzymie zawędrował do 
Aleksandrii (był jej biskupem), gdzie 
założył Kościół i tam wg tradycji zginął 
śmiercią męczeńską. Jest patronem m 
in. pisarzy, notariuszy, murarzy a także 
miast Bergamo i Wenecji, a także Alba-
nii. Bazylika św. Marka w Wenecji jest 
jednym najbardziej znanych kościołów 
świata. Do tej wznoszonej przez wieki, 
położonej na weneckiej lagunie Bazyli-
ki przybywa tysiące pielgrzymów i tu-
rystów z całego świata.  

opr. K. i A. Tobiaszowie   

MIŁOSIERDZIE BOŻE. Ciąg dalszy... 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach. Papież modlił się wów-
czas przed łaskami słynącym obrazem 
Jezusa Miłosiernego i przy grobie wte-
dy błogosławionej Siostry Faustyny. 
Wygłosił też krótkie przemówienie,  
w którym jednak przekazał wiele waż-
nych spraw. Mówił m. in. o tym, że nic 
tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak 
miłosierdzie Boże, że orędzie Miłosier-
dzia zabrał z tego miejsca na Stolicę 
Piotrową i ono kształtuje obraz jego 
pontyfikatu, dziękował, że mógł spełnić 
życzenie Jezusa i wprowadzić w Polsce 
święto Miłosierdzia. Jako papież beaty-
fikował i kanonizował Siostrę Faustynę, 
a orędzie Miłosierdzia przekazał Ko-
ściołowi na trzecie tysiąclecie wiary. 
Dwukrotnie w papieskich pielgrzym-
kach nawiedził łagiewnickie Sanktua-
rium i wielokrotnie mówił o niej lub 
zwracał się do niej w modlitwie. 
 Św. Siostra Faustyna Kowalska za-
pisała w pierwszym zeszycie swojego 
“Dzienniczka” następującą modlitwę: 

„+ Pragnę się cała przemienić w miło-
sierdzie Twoje i być żywym odbiciem 
Ciebie, o Panie; niech ten największy 
przymiot Boga, to jest niezgłębione mi-
łosierdzie Jego, przejdzie przez serce  
i duszę moją do bliźnich. Dopomóż mi 
do tego, o Panie, aby oczy moje były 
miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała 
i nie sądziła według zewnętrznych pozo-
rów, ale upatrywała to, co piękne  
w duszach bliźnich, i przychodziła im  
z pomocą. Dopomóż mi, aby słuch mój 
był miłosierny, bym skłaniała się do 
potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były 
obojętne na bóle i jęki bliźnich. 

opr. D. Frańczak 


