INTENCJE MSZALNE
Numer: 16/2012

Niedziela: 15.04.2012 r.
8.00 O błogosławieństwo Boże dla Stefanii w rocznicę 84 urodzin
9.30 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Jaszczuk
11.00 + Władysław Sawiński (6 greg.)
12.30 + Stanisław Sikora więzień Ostaszkowa (72 rocz. śm.)
19.00 1)
2)

Dziękczynna za doznane łaski
O Boże błogosławieństwo dla Ewy i Hilarego z okazji 18 rocz. zawarcia związku małżeńskiego z prośbą o łaski dla nich i dzieci.
Poniedziałek: 16.04.2012 r.

„O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę"

18.00 + Władysław Sawiński (7 greg.)
Wtorek: 17.04.2012 r.
18.00 1)
+ Władysław Sawiński (8 greg.)
2)
Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na głos Chrystusa
i żyło Jego Ewangelią - II Róża Żywego Różańca
Środa: 18.04.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 1)
intencje nowennowe
2)
+ Władysław Sawiński (9 greg.)
Czwartek: 19.04.2012 r.
18.00 1)
2)

+ Władysław Sawiński (10 greg.)
Aby Zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei
dla Polaków - III Róża Żywego Różańca

Piątek: 20.04.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Władysław Sawiński (11 greg.)
Sobota: 21.04.2012 r.
18.00 + Władysław Sawiński (12 greg.)
Niedziela: 22.04.2012 r.
8.00
9.30
11.00 1)
Msza św. imieninowa księdza Roberta
2)
O błogosławieństwo Boże dla Ewy i Zbigniewa w 31 rocznicę ślubu
3)
Za dusze w czyśćcu cierpiące
12.30 + Władysław Sawiński (13 greg.)
19.00
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Odmawianie koronki jest drogą otwarcia się człowieka na doświadczenie Bożego Miłosierdzia
i stanowi istotny element świadczenia miłosierdzia bliźnim, tym bardziej, że z tą modlitwą
związane są obietnice Chrystusa: „Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko,
o co mnie prosić będą". Wyjaśnia jednak, że przez koronkę można wyprosić to wszystko, co
jest zgodne z wolą Bożą. Określenie „wszystko" oznacza w powyższym kontekście zarówno
dobra duchowe - zbawcze, jak i doczesne, tak dla całych społeczności, jak i dla indywidualnych
osób. Pan Jezus wielokrotnie zachęcał lub wręcz nakazywał „nieustanne" odmawianie Koronki
do Miłosierdzia Bożego. Swym zasięgiem mistyczka miała obejmować w czasie modlitwy całą
ludzkość: grzeszników, znajdujących się w niebezpieczeństwie popełnienia grzechu, konających, zagrożonych potępieniem, a także osoby nie znające Boga czy też za mało Go kochające.
Chrystus zapewniał ją, że obdarzy łaską nawrócenia i dobrej śmierci umierających, gdy będzie
przy nich odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia. Zapewniał także o swojej obecności
przy tych osobach: „Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem
a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny". Pan Jezus dał
jej poznać, iż w tej koronce jest wielka pomoc dla konających. Odmawianie koronki stanowi
nie tylko drogę świadczenia miłosierdzia innym ludziom, ale wiążą się z tym także obietnice
Chrystusa w stosunku do osób praktykujących tę modlitwę Dotyczą one w szczególny sposób
godziny śmierci: „Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinie
śmierci (...), niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu". Ta
wielka obietnica dotyczy z całą pewnością nawrócenia i śmierci w stanie łaski. Chrystus zapewnił mistyczkę, że wszyscy szerzący cześć Bożego Miłosierdzia i odmawiający koronkę
„w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Miłosierdzie moje osłoni je w tej ostatniej walce".
Powyższa obietnica wskazuje na potrójny wymiar łaski udzielanej umierającym - brak lęku,
pokój duszy i spokojną śmierć.

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Na początku: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga…; 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 - Niedziela Miłosierdzia Bożego
I czytanie (Dz 4,32-35) Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.
Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa,
a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze /uzyskane/ ze
sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według
potrzeby.
II czytanie (1 J 5,1-6) Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się
narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który
życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy
miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem
Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie
ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który
przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we
krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą.
Ewangelia (J 20,19-31) Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia,
tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 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 grzechy, 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 włożę
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
zamkniętych, 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 niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział:
Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, 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 - 15.04.2012 r.

1. Zapraszamy w tygodniu na Msze św. o godz. 1800. Ponadto w środę
przed Mszą św. na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
a w piątek przed Mszą św. na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Możliwość spowiedzi św. każdego dnia pół godziny przed Mszą św.
2. W piątek od godz. 1700 do 1800 zapraszamy na adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele. Adoracja obok Mszy św. jest jedną z fundamentalnych form kultu Eucharystycznego. Jest to wyraz naszej miłości ku żywemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas.
3. Dzisiaj na Mszy świętej o godz. 1230 do grona służby liturgicznej
przyjętych zostanie sześciu kandydatów na ministrantów. Polecamy
nowych ministrantów i ich rodziny naszej pamięci modlitewnej.
4. Jutro, 16 kwietnia, papież Benedykt XVI będzie obchodził 85 rocznicę urodzin. Pamiętajmy o nim w modlitwie, prośmy Boga o wsparcie
dla jego sił duchowych i fizycznych, by cały Kościół czuł jego ojcowską troskę i opiekę.
5. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w poniedziałek 16 kwietnia o godz. 18.30
6. Spotkanie z młodzieżą i z rodzicami młodzieży przygotowującej się
do bierzmowania z klasy III gimnazjum w poniedziałek 16 kwietnia
o godz. 1900 w domu parafialnym.
7.. Zapraszamy na Msze świętą imieninową księdza proboszcza
Roberta w niedzielę, 22 kwietnia o godz. 1100.

Proboszcz
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