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o g ł o s z e n i a:   

III NIEDZIELA  

WIELKANOCNA    

1. Dzisiaj po mszy św. o godz. 7.00 zmiana 
tajemnic różańcowych.  

2. W dniu dzisiejszym rozpoczęcie nabo-
żeństw majowych. W tygodniu majówki 
będą po wieczornej Mszy św. a w nie-
dzielę przed Mszą św. popołudniową  
o godz. 15.30. Zachęcamy dzieci, młodzież 
i dorosłych do licznego udziału w tym 
pięknym nabożeństwie. 

3. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 02.05, wspomnienie św. 
Atanazego, 
- we środę, 04.05, św. Floriana, Patrona 
Strażaków, 
- w piątek, 06.05, święto św. Apostołów 
Filipa i Jakuba.  

4. W poniedziałek, 2 maja, przypada Dzień 
Flagi. Udekorujmy nasze domu i mieszka-
nia flagami narodowymi i kościelnymi. 

5. We wtorek, 3 maja, będziemy obchodzić 
Uroczystość NMP Królowej Polski. Jest 
to święto kościelne i państwowe. Porzą-
dek Mszy św., jak w niedzielę: godz. 
7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00.  

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

7. W tym tygodniu przypada I czwartek,  
I piątek i sobota miesiąca. Spowiedź  
w czwartek od godz. 17.30 do 18.00  
i w I piątek: od godz.6.30 do 7.00 oraz od 
17.00 do 18.00. 

8. W I sobotę nabożeństwo wynagradzają-
ce Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 
17.15. zakończone Komunią Świętą 

9. Za tydzień, 8 maja, Uroczystość I  
Komunii Świętej na dodatkowej mszy 
św. o godz. 13.30. 

10.W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Ty-
dzień Modlitw o powołania kapłańskie  
i zakonne. 

11.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.  

12.Zachęcamy do sięgania po prasę kato-
licką. Możemy nabywać tygodnik 
„Niedziela” i „Gość Niedzielny” oraz mie-
sięcznik dla dzieci „Staś”.  

                   Pokarm na drogę (życia)     
 

„Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty 
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham ” /J 21, 17/   

 

Miłość do Boga, siebie, ale też i innych ludzi to podstawowe zada-
nie jakie mamy w naszym życiu. Są też i rzeczy materialne, które słu-
żą nam, aby realizować plan samego Boga. W naszej miłości do Boga 
powinniśmy być szczerzy i autentyczni. To podstawa. Tylko wtedy, 
przeniknięci takim traktowaniem Boga, będziemy mogli ubogacać 
tym samym siebie i innych.  

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: 
47 410 zł. z 100 000 zł. Bóg zapłać! 

 W środę 26 kwietnia w naszej parafii miała miejsce uroczysta msza 
wieńcząca cykl przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
Jednak znaczenie 
sakramentu dojrzało-
ści chrześcijańskiej 
nie sprowadza się 
tylko do udziału we 
mszy, gdyż jest ona 
tylko podsumowa-
niem i dopełnieniem 
zobowiązań. Przez 
dwa lata kandydaci 
uczęszczali na spo-
tkania, podczas, któ-
rych poznawali fundamenty naszej wiary, rozwiewali niepewności  
i wątpliwości oraz uczyli się jak zbudować trwałą relację z Bogiem. 
 Eucharystia rozpoczęła się wejściem procesji na czele z księdzem 
biskupem Janem Wątrobą.  Całość uświetniali kandydaci do bierzmo-
wania poprzez czytanie Pisma Świętego, modlitwę wiernych i wniesie-
nie darów. Jednak elementem najważniejszym była homilia wygłoszona 
przez biskupa podczas, której mówił o ważności sakramentu bierzmo-
wania.  O  tym,  że wszyscy  kandydaci staną 

NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM  

Ciąg dalszy na stronie 2  

PODZIĘKOWANIE ZA ZBIÓRKĘ DLA MARTY   
 

 Z łóżka szpitalnego, z całego serca pragnę podziękować Czcigodnym 
Księżom i Drogim Parafianom za przekazane środki pieniężne. Będą one 
przeznaczone na moje leczenie i rehabilitację. Wdzięczna i wzruszona 
Państwa zrozumieniem i szczodrością z nadzieją patrzę w przyszłość  
i o wszystkich pamiętam w modlitwie.  

Marta Żyracka  
 Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy wsparli finansowo rehabili-
tację naszego parafianina Olka. Przekazaliśmy rodzinie 12 140 zł. (9 640 
zł. ze zbiórki do puszek i 2500 zł. od jednej Parafianki). Pani Marcie ży-
czymy powrotu do zdrowia.  

Ks. Proboszcz  
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INTENCJE MSZALNE 2-8.05  
 

Poniedziałek (02.05) 

1/ †Emilia Filip- msza św. greg.  

2/ †Zuzanna  
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od Marii i Renaty Cieśla  
Wtorek (03.05) 

godz. 7.00  

†Emilia Filip- msza św. greg. 
godz. 9.00  

†Józef, Maria  
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od rodz. Nogów  

godz. 10.30  

godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

†Ewa Sztaba- od uczestników pogrzebu 

Środa (04.05) 

1/ Nowennowa  

2/ †Emilia Filip- msza św. greg. 
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od Mariana Miąsik  
Czwartek (05.05) 

1/ †Emilia Filip- msza św. greg.  

2/ Z Róży Św. Łucji  

Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od Haliny Woźniak  
Piątek (06.05) 

godz. 7.00 

†Emilia Filip- msza św. greg.  

godz. 18.00 

1/ †Ewa Sztaba- od uczestników pogrzebu  
Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od Anety Radaczyńskiej 
Sobota (07.05) 

godz. 7.00 

†Emilia Filip- msza św. greg.  
godz. 16.00 

W intencji Strażaków i ich rodzin  
godz. 18.00 

†Ewa Sztaba- od uczestników pogrzebu  

Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od Elżbiety i Tadeusza 
Prędki  
Niedziela (08.05) 

godz. 7.00  

†Emilia Filip- msza św. greg.  
godz. 9.00  

Dziękczynna z prośb. o Boże błog. dla Jakuba 

Poza parafią:  

†Izabela Suszek- od rodz. Śpiewlów 
godz. 10.30  

†Bożena Fila, Apolonia, Franciszek, Andrzej 
Ciszek  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 

godz. 13.30  

I Komunia Święta 

godz. 16.00 

Za Róży św. Floriana  

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM  

DUSZY: MODLIĆ SIĘ ZA ŻYWYCH  

I UMARŁYCH 
Listę uczynków miłosierdzia 
względem duszy zamyka zachęta 
do modlitwy za żywych i umar-
łych. Ta ostatnia pozycja podkre-
śla, że jest on wśród uczynków mi-
łosierdzia najważniejszy. Przypo-
mina nam, że chociaż możemy 
wiele dobrego zrobić dla naszych 
bliźnich, to Pan Bóg może więcej 
niż my. Św. Faustyna Kowalska 
uczyła, że są trzy sposoby czynie-
nia miłosierdzia bliźniemu: czyn, 
słowo i modlitwa. Pierwsze dwa 
uczynki sprawiają, że działa czło-
wiek. Ostatni pozwala na działanie 
Panu Bogu. Nie trzeba zatem niko-
go, kto wierzy, przekonywać  
o wartości modlitwy i jej skutecz-
ności. Współcześni chrześcijanie 
nie kwestionują mocy modlitwy, 
ale z niej nie korzystają. Bywa bo-
wiem tak, że czujemy potrzebę za-
wierzenia Bogu i zwrócenia się do 
Niego na modlitwie, ale poprzesta-
jemy jedynie na pragnieniu. Może 
dlatego tak mało jest dobra w świe-
cie, że mało jest modlitwy jednych 
za drugich? Potrzeba zatem modli-
twy wstawienniczej, często rów-
nież przebłagalnej. Modlitwa wsta-
wiennicza przynosi pomoc w sytu-
acjach trudnych, po ludzku często 

beznadziejnych. Modlitwa przebła-
gania jest również formą pomocy: 
ratowaniem ducha zagrożonego 
przez grzech. To skuteczny sposób, 
aby przeciwstawić się złu w świe-

cie i neutralizować jego wpływ. Ta 
modlitwa, skierowana ku Bogu, 
wypływająca z pragnienia dobra 
bliźniego i troski o jego zbawienie, 
z pewnością nie pozostanie bezo-
wocna. Bóg odpowie na nią w naj-
lepszy z możliwych sposobów. 
Modlitwa za żyjących i za tych, 
których już nie ma wśród nas. Mo-
dlitwa za zmarłych jest potrzebna 
nie tylko im, ale także i nam sa-
mym. Zadanie wspierania konają-
cych w momencie ich śmierci stoi 
przed każdym wierzącym. To, 
co najbardziej potrzebne jest kona-
jącemu – to obecność i modlitwa.  

opr. D. Frańczak  

NAPEŁNIENI DUCHEM 

ŚWIĘTYM. Ciąg dalszy... 
się lepszymi członkami kościoła,  
w którym jest obecny Duch Święty. 
To właśnie On napełni ich swoimi 
darami, jakimi są: mądrość, rozum, 
rada, męstwo, umiejętność, poboż-
ność i bojaźń.  
 W dalszej części homilii biskup 
przybliżył sylwetkę Św. Wojcie-
cha, którego uroczystość obchodzi-
liśmy w dniu bierzmowania. Był to 
czeski duchowny, biskup praski, 
męczennik kościoła katolickiego, 
święty i pełen chwały męczennik 
Chrystusa. Odegrał ważną rolę 
podczas kształtowania się państwa 
polskiego. Kościół w Polsce uznał 
go za jednego ze swoich głównych 
patronów. Znany był ze skromno-
ści, miłosierdzia i umiłowania ubó-
stwa. Sypiał na gołej ziemi, wsta-
wał wcześnie, modlił się gorliwie  
i nie oszczędzał nóg, regularnie 
odwiedzając domostwa ubogich  

i  więzienia niosąc im pomoc. Sa-
krament Bierzmowania młodzieży 
naszej parafii był obietnicą złożoną 
Bogu. Obietnicą życia według wia-
ry i jej zasad.  

opr. K. Fortuna  


