NIEDZIELA BIBLIJNA - 01.05.2022r
1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania
Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb.
Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków.
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 24.04. 2022
2. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynaDziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości ze
jąca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego.
zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym znakiem tego, że Bóg zlitował się
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił Święty
nad grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje miłosierdzie.
Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana.
1. Dziś przypada także patronalne święto Caritas oraz rozpoczyna się w Kościele Tydzień
3. Dziś rozpoczynamy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny będziemy oddawać
Miłosierdzia. To nie tylko dzień modlitwy za wszystkich zaangażowanych w dzieła charytacześć Matce Zbawiciela. W naszej świątyni nabożeństwo majowe w dni powszednie o
tywne, ale także okazja do budzenia wrażliwości na potrzeby innych i przychodzenia im z pogodz. 17.30, w niedzielę o godz. 18.15. Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem Litanii
mocą. Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji.
loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codzien2. Ostatnia niedziela kwietnia z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz misyjnych środków
nych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w
transportu MIVA Polska oraz Krajowego Duszpasterstwa Kierowców jest Niedzielą Modlitw za
kościele,
zachęcamy do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz domach
Kierowców. W sposób szczególny modlimy się dzisiaj o bezpieczne i odpowiedzialne poruszanie
rodzinnych.
się po drogach dla wszystkich kierowców i uczestników ruchu drogowego.
5. Dziś w Święto Pracy naszą modlitwą wspieramy wszystkich pracowników i pracodaw3.Jutro, w poniedziałek, 25 kwietnia, przypada święto Świętego Marka Ewangelisty. Jest to
ców, aby podejmowali uczciwie swoje obowiązki. Modlimy się również za wszystkich
także dzień modlitwy o urodzaje. Podczas Mszy Świętej będziemy się modlić za wszystkich
bezrobotnych i poszukujących pracy, aby znaleźli godne zajęcie i mogli zapewnić byt
pracujących na roli, aby ich praca była doceniana i szanowana oraz aby nikomu nie brakowało
swoim bliskim.
codziennego chleba.
6. Jutro, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie
4. We wtorek, 26 kwietnia, będziemy celebrowali uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa
pamiętajmy
o naszych rodakach mieszkających poza granicami ojczyzny. Nie zapomnijmy
i męczennika, głównego patrona Polski. W tym roku 23 kwietnia przypadł w oktawie Wielkanocy,
także
wywiesić
flagi narodowej.
dlatego uroczystość ku czci Świętego Wojciecha została przeniesiona na 26 kwietnia.
7. We wtorek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej
5.W piątek, 29 kwietnia, obchodzimy święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy.
To również Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, obchodzony w rocznicę wyzwolenia
Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia
obozu w Dachau (1945). Naszą modlitwą będziemy otaczać wszystkie ofiary nazistowskiego i
Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane o
stalinowskiego totalitaryzmu, szczególnie kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego.
godz. 10 i 18.oo. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Królowej
W tych dwóch tygodniach patronują nam:
Polski wypraszać Bożą opiekę dla całego naszego narodu, szczególnie dar jedności i
- poniedziałek, 25 IV – Święty Marek Ewangelista (I/II w.), bliski współpracownik Św. Pawła;
wzajemnego szacunku.
- wtorek, 26 IV – Święty Wojciech (ok. 956-997), biskup i męczennik, patron Polski;
8. W piątek, 6 V, w liturgii będziemy obchodzili święto Św. Apostołów Filipa i Jakuba.
- piątek, 29 IV – Św. Katarzyna Sieneńska, dziewica i doktor Kościoła, patronka Europy.
9. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca:
- poniedziałek, 2 V – Święty Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła;
- w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów
- Środa, 4 V – Święty Florian (III/IV w.), męczennik, patron hutników i strażaków;
oraz o nowe powołania o godz. 17.oo; oraz o 18.oo Msza Św.
- piątek, 6 V – Św. Apostołowie Filip i Jakub, najbliżsi uczniowie i świadkowie Jezusa.
- w piątek nabożeństwo do Najśw.Serca Pana Jezusa; Msza św. o godz. 10 i 18.oo
*******************
- w sobotę wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki
* Do sakr. małżeństwa przygotowują się Dominika Duchna i Mateusz Kwiatkowski (Brodnica)
Najświętszej o godz. 9.oo oraz po Msza Święta
* Z grona parafian pożegnaliśmy: śp. Stanisław Jabłoński (1950) z ul Bukowej;
10. W najbliższą niedzielę, 8 V, przypada czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana
śp. Andrzej Grzywacz (1950r) z ul. Wiśniowej
popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Obchodzimy ją jako Światowy Dzień Modlitw o
śp. Antoni Liszkowski (1944r) z ul. Żurawiej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...
Powołania Kapłańskie. Rozpoczniemy Tydzień modlitw o powołania do służby w K-le.
****************
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy nieustannego
I Komunia św.: w maju będzie spotkanie z rodzicami, I spowiedź będzie w pt 10 V o 15.oo;
doświadczania mocy Bożego słowa i wzrastania w posłuszeństwie Jego zbawczej woli.
a I komunia dzieci w sob. 11 VI o godz. 11.oo
*************************
Bierzmowanie: uroczystość Bierzmowania będzie w ndz. 12 Vi o godz. 12.oo;
Serdeczne słowa wdzięczności kieruję do wszystkich, którzy włączyli się w
Spowiedź przed Bierzmowaniem w pt. 10 Vi o godz. 15.oo
przygotowanie celebracji Truduum Paschalnego oraz dekoracji w naszym kościele.
Myślę o pieknej liturgii, śpiewach i czytaniach Słowa Bożego - Bóg zapłać.
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INTENCJE

MSZALNE

24 IV
2 Niedziela Wielkanocy - Miłosierdzia Bożego
8.oo śp. Renata i Jerzy Chmielińscy
10.oo Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej i potrzebne łaski
dla Joanny i Edwarda w 35-lecie małżeństwa oraz za rodzinę
12.oo Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej i zdrowie
dla Jerzego z okazji imienin i kolejnych urodzin
18.3o Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej i potrzebne łaski
dla Małgorzaty i Witolda Jakimow w kolejną rocznicę ślubu oraz za rodzinę
25 IV poniedziałek Święto Św. Marka
17.oo śp. Teresa Wysocka (1 rocznica)
18.oo śp. zm. z rodziny Stanczewskich i Topolewskich
26 IV wtorek Uroczystość Św. Wojciecha
17.oo śp. Mirosław Gałęziewski - od Marii i Katarzyny z Olsztyna
18.oo Dziękczynna, z prośbą o dalsze Boże błog., dla Karola i Magdaleny oraz ich dzieci
27 IV Środa
17.oo śp. Jadwiga i Ireneusz Kalecińscy
18.oo zajęta
28 IV Czwartek 18.oo śp. Mirosław Gałęziewski (z pogrzebu)
29 IV Piątek
17.oo śp. Konstancja i Józef oraz Danuta i Henryk Kowalewscy
18.oo śp. Józef Mataliński (z pogrzebu)
30 IV Sobota
17.oo śp. Karol i Anna Kieczmerscy oraz za zm. z rodz. Smolińskich
18.oo O Boże błogosławieństwo dla Patrycji i Rafała
1V
3 Niedziela Wielkanocna
8.oo msza wypominkowa
10.oo śp. Patryk Zakolski (5 rocznica)
12.oo śp. Igor Średziński (5 rocznica)
18.3o O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci
2 V poniedziałek 17.oo śp. Krystyna Siedlecka - od siostry Janiny Babiarz z rodziną
18.oo śp. Mirosława Pietrowicz (1 rocznica)
3 V wtorek
Uroczystość NMP Królowej Polski
10.oo śp. zm. z rodziny Dudek, Budzyńskich, Pacholik, Pomarańskich i Orłowskich
18.oo śp. Igor, Maria i Zygmunt
4 V środa
św. Floriana
17.oo Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej
Dla Magdaleny i Leszka Szmyt w 6 rocznicę małżeństwa oraz za dzieci
18.oo śp. Mirosław Gałęziewski
5 V I czwartek miesiąca 18.oo Do Chrystusa Najwyższego Kapłana, za wszystkich
kapłanów, o świętość życia i umiłowanie Boga i Kościoła - od Kół Różańcowych
6V
I piątek miesiąca
św. Filipa i Jakuba
10.oo śp. Jan i Jerzy Ochenkowscy; Stanisława i Piotr Kawczyńscy;
zm. z rodz. Szemplińskich; Paweł i dusze w czyśćcu
18.oo śp. Jan Sobuń (18 rocznica)
7 V
I sobota miesiąca
10.oo Wynagradzająć Najśw. Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, za grzechy
i niewiarę, prosząc o pokój i zatrzymanie wojny - od Kół Różańcowych
18.oo śp. Stanisław i Teresa Bróździńscy oraz rodzice z obu stron
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Niedziela Miłosierdzia
KOMENTARZ DO CZYTAŃ
Dz 5,12-16 Wiara, która uzdrawia
Ap 1,9-11a.12-13.17-19 Byłem umarły, oto
jestem żyjący na wieki
J 20,19-31 Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli
W dniu Pańskim kierujemy naszą uwagę
na chwalebną postać zmartwychwstałego
Chrystusa. Trzeba nam jednak w geście
pokory uznać własną grzeszność. Dopiero wówczas będziemy mogli wejść w bliską relację
ze Zmartwychwstałym i poczuć dotknięcie Jego miłosierdzia. Jego źródłem jest przyjęcie
prawdy o paschalnej drodze Jezusa, która przez krzyż i śmierć doprowadziła Go do życia i
chwalebnego zmartwychwstania. I Zmartwychwstały przychodzi do swoich uczniów,
którzy trwali na modlitwie. Jedni uznają Chrystusa w oparciu o wiarę, bez żadnych
potwierdzeń, inni – jak Tomasz – poszukują prawdy na podstawie wiedzy i dowodów.
Wsłuchajmy się w słowo Boże, które otwiera nasze serca na radość
Ewangelii i nadzieję nowego życia.
********************
NIEDZIELA 1 maja
Dz 5,27b-32.40b-41 Cierpienie
dla Imienia Jezusa
Ap 5,11-14 Chwała Baranka
J 21,1-19 (J 21,1-14) Trzecie
zjawienie się Zmartwychwstałego
Apostołom
Podstawowym zadaniem i obowiązkiem ucznia jest głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie
Chrystusie. Apostołowie są świadomi, że represje, nakazy i zakazy osób i gremiów
zarządzających świątynią nie mogą ich powstrzymać od tego zadania. Z odwagą dają
świadectwo o Chrystusie i twierdzą, że najwyższym kryterium ich postępowania jest
wola Boża. Postawy ucznia Jezusa nie można odłączyć od miłości do Niego. Nie chodzi
tylko o słowne wyznanie, ale o to, co wypełnia się w życiu. Pokazał to kryzys, który
przeżył Apostoł Piotr. Tylko z miłości można dzielić z Panem odrzucenie, cierpienie,
śmierć i uznać Jego życie, którym nas obdarza, za ważniejsze od naszego własnego.
Z uwagą wsłuchajmy się w słowo Boże, aby odpowiedzieć miłością na Bożą miłość.
NIEDZIELA BIBLIJNA 1 maja o godz. 10.oo Szóste Narodowe Czytanie Pisma
Świętego: sięgamy do Ewangelii wg św. Łukasza, aby w jej świetle lepiej odkryć
wielkość trzech darów Zmartwychwstałego Chrystusa, ich rolę w życiu Kościoła i w
dziejach świata, a są nimi pokój, posłannictwo i świadectwo.
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