Numer: 15/2013

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 14.04.2013 r.
8.30 za parafian
9.30 + Halina
11.00 Msza św. imieninowa ks. Roberta
12.30 + Stanisław Sikora (72 rocznica męczeńskiej śmierci w Ostaszkowie)

Nowi ministranci

19.00 + Wojciech (19 rocz. śm.); zm. z rodziny
Poniedziałek: 15.04.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 W intencji Stefanii Kuzawińskiej

Niedziela 07.04.2013 r.

Przysięga ministranta.

Wtorek: 16.04.2013 r.
18.00 + Teodora
Środa: 17.04.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 18.04.2013 r.
18.00

Dziękując Chrystusowi Panu za
łaskę powołania ministranckiego przyrzekam święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na
chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Święty Dominiku Savio módl się za nam.
Amen.

Piątek: 19.04.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 20.04.2013 r.
18.00
Niedziela: 21.04.2013 r. 8.00
9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam
11.00 W intencji Anastazji o błogosławieństwo Boże i z podziękowaniem za pomyślne zdanie egzaminów.
12.30 + Teresa, Mieczysław Usnarscy.
19.00

Ministranci:
1. Stanisław Dziechciarz,
2. Roland Podlasiński,
3. Radosław Pospychała,
4. Paweł Szyller.
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Liturgia słowa - III Niedziela Wielkanocna
I czytanie (Dz 5,27b-32.40b-41) Arcykapłan zapytał apostołów: Zakazaliśmy wam surowo,
abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć
na nas krew tego Człowieka? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i
Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty,
którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. I zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a
potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć
dla imienia /Jezusa/.
II czytanie (Ap 5,11-14) Ja Jan ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i
Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem
donośnym: Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i
chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na
tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków! A czworo
Zwierząt mówiło: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.
Ewangelia (J 21,1-19) Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten
sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej,
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę
łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej
nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie
wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie.
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra
ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan,
przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta
uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich
ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili.
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę. To już trzeci
raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie,
rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?
Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I
znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł
Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po
raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci
powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię
kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś
młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz
ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć,
jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną!
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Ogłoszenia duszpasterskie - 14.04.2013 r.
1. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce jest obchodzona Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do tych wiernych, którzy pragną pogłębienia wiary, dzięki lepszemu poznaniu źródła Bożej ekonomii zbawienia.
Szczególnie w Roku Wiary wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże.
2. 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.
3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: dzieci przygotowujące się do
I Komunii świętej, 15 kwietnia (poniedziałek) o godz. 1800; rada gospodarcza,
18 kwietnia (czwartek) o godz. 1900; zbiórka ministrantów, 20 kwietnia
(sobota) o godz. 1000; kółko plastyczne, 20 kwietnia (sobota) o godz. 1100;
schola dziecięca, 20 kwietnia (sobota) o godz. 1315.
4. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1100 na Msze św. imieninową ks. proboszcza
Roberta. Polecamy solenizanta naszej modlitewnej pamięci.
5. Ofiary składane dzisiaj podczas kolekty na Mszy św. przeznaczone są na
inwestycje parafialne. Za wszelka pomoc serdecznie dziękuję.
6. W związku z przypadającym Tygodniem Miłosierdzia dzisiaj po Mszach
św. zbierane są do puszki ofiary dla ubogich.
7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest
modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Szczególnie w maju prośmy
Boga za wstawiennictwem Matki Bożej o łaski dla nas i naszych rodzin, a dla
drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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