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Prośby Matki Bożej z Fatimy 

     1. Pokuta - "Odwróć się od swoich grzechów! Szczerze wyznaj je Jezusowi w spowiedzi 
świętej i proś Go o miłosierdzie. Pokutuj za swe winy i wynagrodź krzywdy, które swoim 
grzechem wyrządziłeś innym. Radykalnie zmień swoje życie: »odstąp od złego, czyń 
dobrze!«.  
     2. Różaniec - "Odmawiaj codziennie różaniec! Czyń to zwłaszcza w swojej rodzinie! 
Kto będzie służył Maryi przez odmawianie różańca św., otrzyma wyjątkowe łaski. Każdy 
dziesiątek kończ Modlitwą Anioła z Fatimy, aktem wynagrodzenia: »O mój Jezu, przebacz 
nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do 
nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia«".  
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Przykazanie miłości 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 

umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, 
będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w 
Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była 
pełna.  

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was 
nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, 
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.  

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście 
szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go 
prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali". 

 
Jean Vanier, organizator wspólnot „Arka” dla niepełnosprawnych intelektualnie 

mówił: „miłość nie polega na dokonywaniu rzeczy nadzwyczajnych i bohaterskich, ale na 
spełnianiu rzeczy zwykłych z czułością”. 
  I warto w tym miejscu spojrzeć na świat, w którym żyję. Na ile jest w nim obecna 
miłość? Na ile potrafię inspirować innych do miłości i sam się nią dzielić? Jaka jest nasza 
miłość w odniesieniu do bliźniego, którego spotykamy codziennie? Wspomnijmy starszych 
i schorowanych rodziców, którzy dzisiaj potrzebują naszej wyjątkowej opieki; naszych 
kolegów z pracy, którzy czasem utrudniają nam życie; tych, którzy w wielu sprawach 
wyrażają odmienną od naszej opinię. Czy ich naprawdę kochamy? Każdy z nas ma o czym 
i o kim myśleć, a sięgając do przeszłości, dojdzie do wniosku, że w wielu przypadkach nie 
zdał egzaminu z miłości. Pozostaje, jak mówi ks. Jan Twardowski, „Żal, że się za mało 
kochało / że się myślało o sobie / że się już nie zdążyło / że było za późno / (…) wszystko 
już potem za mało / choćby się łzy wypłakało / nagie niepewne”. 

Człowiek bez miłości jest jak wyjałowiona ziemia, która nie jest w stanie rodzić 
żadnych owoców.  

Panie, dopomagaj nam dostrzegać konkretne potrzeby bliźnich i spraw, abyśmy przez 
miłość do nich otwierali nasze serca i umysły na tę Miłość, którą Ty nam proponujesz 
i która jedynie może zaspokoić nasze pragnienie pokoju i szczęścia. 

 
 

 
DO WSPÓLNOTY KO ŚCIOŁA  PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Marię, Zofię Moczarską - ochrzczone dziecko oraz rodzinę polecamy modlitwom Parafian. 
 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ  DO  WIECZNO ŚCI: 

ś.p. Kazimierz Rosłaniec - polecajmy jego duszę Miłosierdziu Bożemu w naszych 
                                          modlitwach. 
 



 
OGŁOSZENIA  

1. Zapraszamy wszystkich Parafian do uczestnictwa w Nabożeństwach ku czci  Matki 
Bożej we wszystkie dni tygodnia po Mszy św. o godz. 18:00.     Zachęcam także do 
wspólnego śpiewu Litanii Loretańskiej przy kapliczkach. 

2. W sobotę rodzice dzieci pierwszokomunijnych, młodzież przystępująca do    Sakramentu 
Bierzmowania oraz ministranci porządkowali teren wokół  kościoła i na skwerku. 
Niestety nie wszyscy się włączyli, dlatego konieczne  prace nie zostały ukończone. 
Bardzo proszę, aby pozostali rodzice  i bierzmowani zgłaszali się do mnie w tym 
tygodniu indywidualnie, aby umówić się na wykonanie do niedzieli pozostałych prac 
porządkowych. 

3. W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie  rodziców i dzieci 
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. A po Mszy św. wieczornej spotkanie 
organizacyjne kandydatów do Sakramentu   Bierzmowania. 

4. W przyszła, VII Niedzielę Wielkanocną, będziemy obchodzili uroczystość 
     Wniebowstąpienia Pańskiego, a w piątek /15 maja/ rozpoczyna się nowenna przed 
     Zesłaniem Ducha Świętego. 
5. W poniedziałek, 25 maja br., po Mszy św. odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci 
     celebrujących rocznicę I Komunii świętej.   
6. W dzisiejszą niedzielę zbieramy są do puszek ofiary na pomoc 

poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Nepalu. W przyszłą niedzielę wyznaczono dzień 
zbiórki na organizację ŚDM w 2016 r.  w Krakowie. 

  7. Dziękujemy  za  ofiary  złożone  na   tacę   w  ubiegłą  niedzielę w wysokości  
1244,50 zł oraz 1 euro. Bóg zapłać! 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Wnuczek pyta babcię: 
- Babciu, dlaczego nie zdejmujesz okularów, kiedy kładziesz się spać? 
- A bo tak mi się popsuł wzrok, że starych znajomych we śnie nie poznaję. 
                                                                           
                                                                             INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK, 11. 05. 2015 r. 
18:00 – za + Sabinę i Tadeusza Wójciaków, Genowefę i Józefa Kwiatkowskich 
                      oraz zmarłych z ich rodzin.                                           
Nabożeństwo majowe 
                                                  WTOREK, 12. 05. 2015 r. 
18:00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Dariusza z okazji urodzin. 
Nabożeństwo majowe 
                                               ŚRODA, 13. 04. 2015 r. 
                            Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej   
18:00 –  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 08 lipca 2015 r./:  
              za + Kazimierza Staszewskiego w 2 roczn. śm.; 
                   + Andrzeja i Martę Tworskich, zm. c.r. Tworskich, Fuksów, Sławomira 
                      Owczarskiego, zm. c.r. Owczarskich, Antoniego Bisa i Rozalię, zm. 
                      c.r. Bisów i Trzcińskich; 
                   + Pawła w 13 roczn. śm., Mariana i teśc, Kaczmarczyków, Tadeusza 
                      Szymczaka i Wiesława Pietrzaka; 



 
                   + Bogdana Jędrychowicza w 1 roczn. ś.m. (int. od syna i córki z rodzinami); 
                   + Zofię Marcjanik z ok. im. (int. od rodz. Niewiadomskich);                     
                   + Zofię (im.) i Władysława Gierach;                                                                  
                   + Wacława Andrzejewskiego w 7 roczn. śm.;                                                      
                   + Mariana Pachnika;                                                                                              
                   + Stefana Kaczmarka, Józefa Kielana, rodz.Antoninę i Stanisława 
                      Brodowskich; 
                   + Kazimierza Rosłaniec (int. od ucz. pogrz.);                                                         
                   + Leokadię Sęk (int. od rodz. Żelazków). 
Nabożeństwo majowe           
                                                             CZWARTEK,  14. 05. 2015r. 

18:00 – za + Zofię Sowik z ok. im. 
Nabożeństwo majowe 
                                                                        PIĄTEK, 15. 05. 2015 r. 
18:00 – za + Zofię Hofman oraz Zofię i Stanisława Szczepańskich  
Nabożeństwo majowe 
                                                          SOBOTA, 16. 05. 2015 r. 

                    święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika 

18:00 – za + Zofię Skoneczną (int. od córki Wiesławy z rodz.).                              
Nabożeństwo majowe 
          NIEDZIELA WNIEBOWST ĄPIENIA PAŃSKIEGO,  17. 05. 2015 r. 
  9:00 – za + Mariannę i Józefa Fijałkowskich, Andrzeja Kutę, zm. c.r. Fijałkowskich  
                     i Suskich; 
                 + Stanisława Kocika, Stanisławę i Zygmunta Goździk oraz Henryka Miko; 
                 + Piotra i Franciszkę Słomskich;                                                                         
                 + Stanisławę i Stefana Sadowskich, Józefę i Andrzeja Woźniaków;             
                 + Cecylię Woźniak (int. od chrześnicy Maryli z rodz.);                                 
                 + Stanisława Wójciaka (int. od kolegów i koleżanek Urszuli);                      
                 + Tadeusza i Józefę, dziadków Kowalczyków, Stanisława i Reginę  
                    Budziejewskich, dziadk. Męcinów;  
                 + Stefanię Dąbrowską (int. od córki z rodz.);                                                      
                 + Grzegorza Kowalskiego w 12 roczn. śm.;                                                       
                 + Jana Suskiego w 8 roczn. śm., rodz. Sochów i teściów Suskich;                 
                 + Adama Krzysztofa Staruch (int. od s. Jarosława z żoną);                            
                 +  Zofię Dąbrowską (int. od s. Czesława z rodz.);                                                  
                 + Mieczysława Żegnałka, Jana, Janinę, Elżbietę i Stanisława, zm.  
                     c.r. Żegnałków, Zofię i Stanisława Walczaków                                                    
                 + Stanisława, Czesława, Leszka i Jacka Sygitowiczów, Stanisława i Mariannę 
                    Sowik; 
                 + Kazimierza Rosłaniec (int. od córki i syna); 
                 +Ewę i Marcina Goleniów, Stefana, Mariannę, Władysława Szadkowskich, 
                   Halinę Pangiewicz. 
12:00 – za + Zofię i Stanisława Kępów, Jana, Henryka oraz dziadk. Boneckich. 
18:00 – za + Mariana i rodz. Pietrzaków i dziadk. Bronikowskich. 
Nabożeństwo majowe 


