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27 kwietnia 2014 rok 
 - uroczystości kanonizacyjne Jana XXIII i Jana Pawła II 

To historyczne wydarzenie odbędzie się w Niedzielę Bożego Miłosierdzia o godz. 10.00 
na Placu św. Piotra i jest przede wszystkim świętem wiary. To wielkie wydarzenie, to 
czas radości i wdzięczności za ich posługę i za ich życie, które było świadectwem 
miłości wobec Boga i człowieka. 
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EWANGELIA NA  ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BO ŻEGO                                                     J 20,19-31 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli  
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, 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: 
"We źmijcie 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: "Widzieli śmy 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!" Nast ępnie 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, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie 
widzieli, 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. 
 

 
 
      Czy choć raz okazałeś komuś w swoim życiu miłosierdzie? Prawdziwe 
miłosierdzie... Chodzi o postawę i czyn. Jezus mówi: „Kto ma dwie suknie, niech jedną 
da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni” (Łk3,11). 
Miłosierdzie to konkretny czyn, przez który przychodzimy z pomocą bliźniemu w 
potrzebach jego ciała i duszy.  
      Jezus obiecał, że kubek wody podany bliźniemu nie pozostanie bez nagrody 
(Mt10,42). Różnie jednak może wyglądać owo podanie kubka. Można go komuś tak 
podać, z takim wyrachowaniem, wyższością albo litością, że spragnionemu już pić się 
nie zechce... 
      Całe nauczanie Jezusa przeniknięte jest duchem miłości. Okazanie miłosierdzia 
jest zatem przede wszystkim czynem ludzkiego serca. Źródłem miłosierdzia jest 
miłość. Ktoś powiedział prosto, że miłosierdzie – to „miłość, która idzie do pracy”. 
Początkiem, źródłem, wzorem miłosierdzia jest Bóg. Tylko On może nauczyć 
człowieka być miłosiernym. On, który pierwszy nas umiłował, On, który Syna swego 
dał, On, który jest bogaty w miłosierdzie... 
      Dzisiaj, gdy obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia, zwróćmy się ku Bogu w postawie 
wdzięczności za Jego nieskończone miłosierdzie i prośmy Go, by uczył nas nieustannie 
do Niego tylko się odwoływać i w Nim odnajdywać siłę do obdarzania miłosierdziem 
braci. 
 
 
 



OGŁOSZENIA 
1. Od najbliższego czwartku zapraszam na Nabożeństwa Majowe /tu w kościele/ 
    codziennie zaraz po Mszy św. o godz. 18.00 oraz do kapliczek i krzyży w swoich 
    miejscowościach. Dziękuj ę za ich uporządkowanie i przyozdobienie. Na 
    Nabożeństwa szczególnie zapraszam dzieci I Komunijne, Rocznicowe  
    i przygotowujące się do Sakr. Bierzmowania. 
2. W czwartek, 1 maja br. zapraszam czcicieli i sympatyków o. Pio na Mszę św. 
    i adorację na godz. 18.00. 
3. W piątek, 2 maja br. wypada I piątek miesiąca, dlatego zapraszam do Sakr. Pojedn.  
    od godz. 17.15. Po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszam na spotkanie dziecięce  
    i młodzieżowe Koła Żywego Różańca. 
4. W najbliższą niedzielę /4 maja/ zapraszam druhów OSP i ich rodziny z racji 
    św. Floriana na Mszę św. o godz. 12.00. 
5. W piątek /2 maja/ nie będzie Kursu Przedmałżeńskiego. 
6. W następną niedzielę, tj. 4 maja zapraszam dzieci I Komunijne z rodzicami na 
    spotkanie po Mszy św. o godz. 9.00. 
7. Z racji uroczystości NMP Królowej Polski zapraszam na Mszę św.  
    o godz. 9.00 i 18.00. 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Victori ę Pasik  - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści.  
 

SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 
Ireneusz Gil, kawaler z par. tutejszej i Dominika Waluchowska, panna z Żelechlinka. 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI: 

Śp. Zofia Sowik, śp. Kazimierz Grzelka i śp. Henryka Kwiatkowska – pokój ich 
                                                                                                                       duszom. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Katechetka opowiada o cudzie w Kanie Galilejskiej. Gdy skończyła, pyta dzieci:  
- Co myśleli goście, biorący udział w tym weselu, widząc cud? 
Wstaje dziewczynka i mówi:  
- Wszyscy myśleli, że gdy oni będą urządzać wesele, to koniecznie muszą zaprosić Pana 
Jezusa. 
 
 
        Jan XXIII urodzony się 25 listopada 1881 r. w górskiej wiosce niedaleko Bergamo 
(Włochy ), w ubogiej, wielodzietnej rodzinie. 28 października 1958 r., został papieżem. 
Zm. 3 czerwca 1963 r. w Watykanie. Jan XXIII wszedł do historii jako papież, który 
zwołał Sobór Watykański II i zaangażował się w ratowanie pokoju w świecie  
     Jan Paweł II urodzony 18 maja 1920 r. w Wadowicach. 16 października 1978 r. 
zostaje wybrany na papieża. Zm. 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie. Papież – pielgrzym, 
bliski wszystkim ludziom. 
 
 
 



 
 

INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  28. 04. 2014 
………. 
                                                                     WTOREK 29. 04. 2014 
………. 
                                                          ŚRODA  30. 04. 2014 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Kazimierza w 30 rocz. śmierci i Iren ę Kocik oraz cr. Kocików i Rybaków; 
               +Józefa Całę; 
               +Kazimierza Grzelkę /int. od syna Ryszarda z rodziną/; 
               +Zofię Sowik /int. od córki Haliny z rodziną/; 
               +Henrykę Kwiatkowską /int. od córki Krystyny z rodziną/. 
                                                               CZWARTEK  01. 05. 2014 
18.00 Czcicieli o. Pio. O powołania kapłańskie i zakonne /int. KŻ Róż. O. Pio/; 
           Za +Janinę w 8 rocz. śmierci, Władysława, Michała i Józefę Tworskich 
                   oraz dziadków Skorupińskich. 
                                                          PIĄTEK  02. 05. 2014 
  9.00 Za +Andrzeja Pawlaka – greg. 1. 
18.00 Za +Stanisławę i Jana Goździk oraz cr. Dąbrowskich i Praglów. 
                                                  SOBOTA  03. 05. 2014 
                                                           NMP KRÓLOWEJ POLSKI 
  9.00 Za +Helenę, Władysława i Stanisława Olczaków oraz cr. Olczaków i Kolbusów; 
                +Andrzeja Pawlaka – greg.2. 
18.00 Za +Zofię, Mariannę i Jana Skonecznych oraz Antoniego Lisa. 
 
                                                   NIEDZIELA  04. 05. 2014 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny Szydłowskich i Staruchów. 
          Za +Stanisława Rybaka w 12 rocz. śmierci; 
               +Stanisława Gruchałę oraz Jana i Zofię Klimczaków; 
               +Andrzeja Jarzębskiego w 9 rocz. śmieri, teściów Jarzębskich oraz cr. Melów 
               +Andrzeja Pawlaka – greg.3; 
               +Zygmunta, Józefę, Jadwigę i Stanisława Tomczyków oraz Franciszka 
                 i Stefanię Haraśnych; 
               +Jana i Władysławę Dąbrowskich; 
               +Stanisława i Lucynę Badełków; 
               +Rafała i Stanisława Ziółkowskich oraz Lucynę, Henryka, Halinę  
                 i Elżbietę Michalskich; 
               +Jana i Krystynę Woźniaków; 
               +Józefa Pasika /int. od chrzestnicy Katarzyny/; 
               +Józefę Piorunowską w 2 rocz. śmierci oraz cr. Piorunowskich i Melonów; 
               +Józefę Kowalczyk /int. od sąsiadów Kępów/; 
               +Janusza Kielana /int. od siostry z rodziną/. 
12.00 W int. druhów OSP i ich rodzin z racji św. Floriana 
18.00 Za +Józefa Szymczaka w 8 rocz. śmierci. 
 
 


