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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 07.04.2013 r.  - Niedziela Miłosierdzia Bożego 

8.30 za parafian 

9.30 + Grzegorz Matejczuk (30 dni po pogrzebie)  

11.00 + Stefan Sobczak (11 rocz. śm.)  

12.30 + Władysław Sawiński (2 rocz. śm.); zm. z rodz. Sawińskich, 
Szczytko 

19.00 Msza św. dziękczynna za 19 lat małżeństwa Ewy i Hilarego  
z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny i opiekę 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Poniedziałek: 08.04.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 09.04.2013 r. 

18.00 Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wier-
nych źródłem życia - I Róża Żywego Różańca. 

Środa: 10.04.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 11.04.2013 r. 

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - II 
Róża Żywego Różańca. 

Piątek: 12.04.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 Aby nasza wspólnota parafialna były znakiem i narzędziem 
nadziei i zmartwychwstania  -  III Róża Żywego Różańca. 

Sobota: 13.04.2013 r. 

18.00  

Niedziela: 14.04.2013 r.  -  

8.00  

9.30  

11.00 Msza św. imieninowa ks. Roberta 

12.30  

19.00  
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Koronka do Miłosierdzia Bożego 

 

Na początku:  

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się 

imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź 

wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzi-

siaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom. I nie 

wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode 

złego . Amen.  

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami  

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się 

za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.  

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa 

Chrystusa. Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; 

narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł  

i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, 

siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych  

i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obco-

wanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.  

Na dużych paciorkach (1 raz):  

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna 

Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego 

świata. 

Na małych paciorkach (10 razy):  

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

Na zakończenie (3 razy):  

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym 

światem. 
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Liturgia słowa - II Niedziela Wielkanocna 

I czytanie (Dz 5,12-16) Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów 

wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie 

miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła licz-

ba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę  

i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś 

z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc 

chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.  

II czytanie (Ap 1,9-11a.12-13.17-19) Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku  

i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu 

słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posły-

szałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze  

i poślij siedmiu Kościołom, które są w Azji. I obróciłem się, aby widzieć, co za głos 

do mnie mówił; a obróciwszy się ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród 

świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego [w szatę] do stóp 

i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem 

jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! Jam jest 

Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków  

i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co po-

tem musi się stać.  

Ewangelia (J 20,19-31) Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam 

gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 

Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im 

ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do 

nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach 

tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grze-

chy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden 

z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc 

uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach 

Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie wło-

żę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego 

byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamknię-

tych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj 

swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź nie-

dowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powie-

dział mu Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie wi-

dzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił 

Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 

Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 07.04.2013 r. 

1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej prze-

konują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, 

napełnieni paschalną radością, mamy teraz zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, obja-

wione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy 

jest pośród nas. 

2. Jutro przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele 

jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zapraszamy na 

Msze św. o godz. 1800. 

3. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek przed 

Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. 

wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego  

w piątek od godz. 1700 do 1800; możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św. 

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierz-

mowania z klasy III gimnazjum w poniedziałek, 12 listopada o godz. 1800 – pierwsza grupa  

i o godz. 1900 – II grupa; spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klasy II 

gimnazjum w środę, 10 kwietnia o godz. 1900; Katechezy Biblijne w środę, 10 kwietnia o godz. 

1900; Koło Przyjaciół Radia Maryja w środę, 10 kwietnia o godz. 1900; Krąg Biblijny w czwartek 

11 kwietnia po Mszy św. wieczornej w domu parafialnym; kółko plastyczne, 13 kwietnia (sobota) 

o godz. 1100; schola dziecięca, 13 kwietnia (sobota) o godz. 1315. 

5. Dzisiaj na Mszy świętej o godz. 1230 zostaną przyjęci kandydaci do grona służby liturgicznej. 

Gratulujemy nowym ministrantom i ich rodzinom. 

6. W niedzielę 14 kwietnia zapraszamy do wspólnej modlitwy na Msze św. imieninową ks. 

proboszcza Roberta o godz. 1100. Polecamy solenizanta naszej modlitewnej pamięci. 

7. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki do puszki na obiady dla potrzebujących dzieci  

i młodzieży z naszej parafii. W następną niedzielę tj. 14 kwietnia ofiary składane podczas 

Mszy św. przeznaczone będą na inwestycje parafialne. Za wszelka pomoc serdecznie dzię-

kuję. 

8. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski, od tego roku, Tydzień Miłosierdzia obchodzony bę-

dzie w drugim tygodniu wielkanocnym, począwszy od Niedzieli Miłosierdzia Bożego, tj. 7 kwiet-

nia. W związku z tym 14 kwietnia przeprowadzona zostanie po Mszach św. zbiórka do puszki dla 

ubogich. 

9. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa Euchary-

styczna w konkretnej intencji. Szczególnie w maju prośmy Boga za wstawiennictwem Matki Bo-

żej o łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


