
1. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych. Za tydzień różaniec prowadzi róża p. Ani-
ty Iwańskiej-Iovino. 

2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. W każdym dniu 
tygodnia miłosierdzia możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami 
za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub 
kaplicy. Chorzy mogą zyskać odpust poza kościołem. 

3. Jutro (13 kwietnia) - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. 

4. Za tydzień trzecia niedziela miesiąca - składka przeznaczona na potrzeb parafii. 

5. Za tydzień w niedzielę, o godz. 17.00, Msza Św. w Ojczyzny, Solidarności i Lu-

dzi Pracy. 

6. Sakramentalny związek  pragną zawrzeć: 

Renata Jurasz z naszej parafii z Pawłem Kustroniem (zap. II) 

Paweł Moskal z naszej parafii z Karoliną Grzyb (zap. I) 

Piotr Jaracz z naszej parafii z Aleksandrą Szmyd (zap. I) 

Joanna Podkul z naszej parafii z Pawłem Banasiewiczem (zap. I) 

7. Po wieczną  do Pana odeszła Helena Kwolek. Wieczny odpoczynek racz Jej dać 

Panie... 

INTENCJE MSZALNE 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

13.04 pon.  
18.00 

† Zofia Szmyd (od uczestników pogrzebu) 
† Czesław Skowron (od uczestników pogrzebu) 

14.04 wt. 
18.00 

† Zofia Szmyd (od uczestników pogrzebu) 
† Czesław Skowron (od uczestników pogrzebu) 

15.04 śr. 
18.00 

† Czesław Skowron (od uczestników pogrzebu) 
NOWENNOWA: † Zofia Szmyd (od uczestników pogrzebu) 

† Jan Kidawa (1 roczn. śmierci) 
16.04 czw. 

18.00 
† Zofia Szmyd (od uczestników pogrzebu) 
† Czesław Skowron (od uczestników pogrzebu) 

17.04 pt. 
18.00 

† Zofia Szmyd (od uczestników pogrzebu) 
† Czesław Skowron (od uczestników pogrzebu) 

18.04 sob. 
19.00 

† Zofia Szmyd (od uczestników pogrzebu) 
† Czesław Skowron (od uczestników pogrzebu) 

 

19.04 
Niedziela 

 

  9.30  † Jan i Janina Ziajka 
11.00  Za parafian 
17.00 W int. Ojczyzny, Solidarności i Ludzi Pracy 

Ks. prał. Tadeusz Szetela celebruje Msze Św. w niedzielę i uroczystości o godz. 

7.30, natomiast w dni powszednie o godz. 7.00. 

Przed Mszą Św. o godz. 7.30 śpiew godzinek. 

 
 

 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA 

12  - 18 kwiecień 2015 

Niedziela Miłosierdzia 
Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Miło-

sierdzia. Święto to wprowadził Papież Jan 

Paweł II w dniu kanonizacji Siostry 

Faustyny 30 kwietnia 2000 roku. Inspiracją  

dla ustanowienia tego święta było 

pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra 

Faustyna. Pan Jezus powiedział do 

niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po 

Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. 

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było 

ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, 

a szczególnie dla biednych grzeszników. 

W dniu tym otwarte są wnętrzności miło-

sierdzia Mego, wylewam całe morze łask na 

dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia Mojego. Która dusza  

przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego 

odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, 

przez które płyną łaski (z Dzienniczka s. Faustyny). 
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Ewangelia niedzielna 

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 powie-

dziawszy, 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.  

KOMENTARZ DO EWANGELII 

Jezus przychodzi pomimo zamkniętych drzwi i pozwala dotknąć swoich ran, 

tak aby Tomasz uwierzył. Po raz kolejny przekonuje wylęknionych uczniów 

o swoim zmartwychwstaniu. Ale to przychodzenie ma jeszcze inny wymiar. 

Kiedy Zmartwychwstały dotyka ludzkiej niewiary i lęku, kiedy dotyka 

naszych ran – mówi o swoim miłosierdziu. Dobrze jest więc zobaczyć, że 

Jego rany to nasze rany i że najczulsza miłość Boga objawia się w przyjęciu 

przez Niego naszej kruchości. Chrystus umarł i zmartwychwstał właśnie po 

to, aby okupić nasze winy i przebaczyć grzechy i dlatego zobowiązuje 

Apostołów do niesienia światu orędzia przebaczenia.  

Miesiące polskiej Golgoty 

 Kwiecień, czas budzącej się przyrody. Dla Polaków kwiecień 
i poprzedzający go marzec przywołuje w pamięci ponure wydarzenia naszej 
historii, związanej z Ziemią Smoleńską. Ludobójstwo katyńskie i tragedia z 10 
kwietnia 2010 r. Czy za poważny temat na tak małą gazetkę? Nie. W małych 
rodzinach też powinno się wspominać wielkie Polskie sprawy.  
 Przez dwa miesiące,  marzec- kwiecień 1940 r, w Katyniu, Charkowie 
i Twerze, noc w noc, NKWD mordowało polskich jeńców. Elitę Narodu 
polskiego; oficerów, policjantów, sędziów, profesorów i duchownych. 
Przywożono ich z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Każdego 
zabijano strzałem w tył głowy. Zwłoki wywożono do lasu, gdzie ofiary 
wrzucano do dołów śmierci.  
 Ludobójstwo katyńskie nie było dziełem zapijaczonych 
czerwonoarmistów. Oni byli od brudnej roboty, a wódką zagłuszali resztkę 
sumienia. To była decyzja podjęta, w dn. 5 III 1940 r., przez najwyższych rangą 
członków sowieckiego rządu. Decyzję podjęto, ze względów ideologicznych 
i politycznych, w zaciszu kremlowskich gabinetów.  
 Powszechnie znany jest fakt, że jesteśmy Narodem Maryjnym. Ta nasza 
pobożność została zaakcentowana również przez jeńców Katynia. Tam Matka 
Boża otrzymała dwa nowe tytuły: Zwycięskiej Matki Bożej Kozielskiej oraz 
Najświętszej Maryi Zwycięskiej- Różańcowej. Wizerunki zostały wykonane 
potajemnie przez więźniów Kozielska. Jako materiału użyto pokrywy z beczki 
na śledzie, którą Bolszewicy wykonali z cerkiewnego ikonostasu. Wzruszająca 
płaskorzeźba M.B. Kozielskiej, przedstawia Maryję tulącą człowieka 
z przestrzeloną głową. Wizerunek obecnie znajduje się w londyńskim kościele 
p.w. św. Andrzeja Boboli. Natomiast obraz N.M. Zwycięskiej- Różańcowej 
czczony jest warszawskim sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Polska cześć 
oddawana Maryi niejednokrotnie jest wyszydzana przez poprawnych 
politycznie. Patrząc jednak na głoszone przez nich zdegenerowane idee widać, 
że nie jest to towarzystwo dla nas. Należy życzyć im opamiętania.  
 Dzisiejsza dwuznaczność moralna w polityce nie jest tworem XXI 
wieku. Po wykryciu mordu katyńskiego, naszym zachodnim sojusznikom wcale 
nie zależało na ujawnieniu prawdy. Wręcz naciskali na gen. Sikorskiego, aby 
wyciszył sprawę Katynia. Podobnie zachował się Trybunał Norymberski, 
przemilczając sprawę mordu na polskich oficerach. Tam „sprawiedliwości” 
światu udzielali również Sowieci. Nie inaczej zachowywali się do czasu 
„wyprowadzenia sztandaru” komuniści, reżimowi historycy i sprzedajni 
publicyści. Czy można uznać, że w IV 2015 roku sprawa jest zakończona 
i wyjaśniona do końca? Czy szczątki polskiego samolotu pod Smoleńskiem, 
podobnie jak szczątki polskich oficerów, będą również przez kilkadziesiąt lat 
niedostępne dla Polski? 

                                                                                         Opr. Andrzej Jakubik 


