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Moi Kochani! Dziś w II Niedzielę Wielkanocną przeżywamy
w Kościele Niedzielę Miłosierdzia Bożego. To wielkie święto
miłości Boga do
grzesznego człowieka,
kiedy Bóg wychodzi na
przeciw nam z otwartym sercem i
pragnie wszystkich ludzi przygarnąć do
siebie darując im grzechy. Św. Siostra
Faustyna “sekretarka Bożego
Miłosierdzia” - mówiła, że “ufność w
Boże Miłosierdzie jest kluczem do bram
nieba”.
Odmawiamy więc Koronkę do Bożego Miłosierdzia, szczególną modlitwę
która ogarnia cały świat i wszystkich ludzi. Odmawiajmy tę modlitwę często i w
kościele we wspólnocie i prywatnie w domu w rodzinach, uczmy tej prostej i pięknej
modlitwy dzieci. W naszej wspólnocie staramy się Koronkę odmawiać często.
Także zawsze w I Piątek miesiąca o godz. 15.00 - (w godzinie miłosierdzia tj. w
godzinie w której na krzyżu umarła nasz Pan). Zachęcamy aby przychodzić na te
nasze miesięczne spotkania i modlitwę.
W „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny wiele razy pojawia się
naglące wezwanie Jezusa: Mów światu o Moim miłosierdziu, o Mojej
miłości. (…) Czyń, co jest w twej mocy w sprawie rozszerzenia czci
miłosierdzia Mojego, Ja dopełnię, czego ci nie dostawa. Powiedz
zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca Mojego,
a Ja ich napełnię pokojem. Powiedz, córko Moja, że jestem miłością i
miłosierdziem samym (Dz. 1074). To wezwanie do głoszenia światu
tajemnicy miłosierdzia Bożego kierował Jezus nie tylko do samej
Siostry Faustyny, ale także przez nią do kapłanów (Dz. 50, 1521) i
wszystkich wiernych (Dz. 48, 742, 1075, 1225, 1572).
Do tego zadania głoszenia światu miłosierdzia Bożego Pan Jezus przywiązuje wielką wagę,
skoro daje wielkie obietnice dla tych, którzy je podejmą. Dusze, które szerzą cześć
miłosierdzia Mojego zapewnia osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę,
a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem (Dz. 1075). Kapłanom,

Intencje mszalne od 09-22.04.2018
PONIEDZIAŁEK 09.04.2018 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7.30 - I Za + Edwarda Mikuś od cioci Heli i Krysi z rodzinami.
II Za + Łukasza Zaremski (p)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------WTOREK 10.04.2018
7.30 - Za + Jerzego Pycia (p)
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
1. W int. dobrodziejów, ofiarodawców naszej Parafii
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w int. Jana Białowąs z ok. ur. od Caritasu.
4. Za + ojca Feliksa Świtała w 31 rocz. śmierci ++ z rodziny Świtała i Jamka o radość nieba.
5. Za + męża, ojca i dziadka Piotra Wancek w 10 rocz. śmierci ++ z pokr. i dusze w czyśćcu
cierpiące.
6. Za + męża, ojca i dziadka Herberta Szwedka ++ rodziców i teściów ++ córki, synów i synowe ++
z rodzin Szwedka, Tischbirek.
7. Za ++ rodziców Magdalenę i Jerzego Sosna ++ braci Helmuta i Herberta ++ dziadków z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
8. Za + męża Mariana Wszołek ++ rodziców z obu stron ++ braci Stanisława i Józefa Halama.
9. Za ++ Mieczysław i Tadeusza Makowskich ++ Klarę i Dominika Majnusz ++ z obu stron.
10. Za + Aleksandra Domalewski w 30 dzień po śmierci.
11. Za + Marka Kowalskiego w 30 dzień po śmierci.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 11.04.2018
7.30 - Nowenna do św. Józefa
I Za śp. Monikę Majnusz (p)
II Za + Łukasza Zaremski o życie wieczne od cioci Marysi z rodziną.
---------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 12.04.2018
18.00 - I Za + Klaudiusza Przyklink od rodziny
II Za + Bogumiłę Rasztar (p)
---------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 13.04.2018
7.30 - Za ++ przyjaciół Darka Olender i Roberta Koniewski o radość nieba
17.00 - Msza św. szkolna. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o
dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę i dary Ducha św. na czas matury w int. wnuka Jakuba i w p. int.
19.00 - spotkanie dla młodzieży ponadgimnazjalnej i starszej
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 14.04.2018
7.30 - Za + Edwarda Mikuś od brata Czesława z rodziną
13.00 - ślub rzymski: Małgorzata i Krzysztof Swoszowscy oraz chrzest Heleny Swoszowskiej
17.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania
18.00 - Za śp. Jósefa Walczyk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 15.04.2018
kolekta specjalna na nowy witraż w naszej świątyni

7.30 - Za ++ Agnieszkę i Ignacego Kulpa ++ Marię i Jana Szagała ++ z rodzin z obu stron z prośbą
o łaskę wiecznego zbawienia.
8.45 - w j. niem. wolna

10.00 - Za ++ rodziców Janinę i Zbigniewa Nowak oraz ++ Władysławę i Władysława
Gorzkowskich za ++ z obu stron o radość nieba.
11.30 - I W int. Parafian. Chrzest: Lena Szklarz
II Za ++ Barbarę Ćwieczkowską o życie wieczne i + Józefa.
15.15 - Nieszpory
16.00 - Za + mamę Melanię w 45 rocz. śmierci + ojca Franciszka + siostrę Leokadię.
---------------------------------------------------------------------------------------------------PONIEDZIAŁEK 16.04.2018
7.30 - I Za + Edwarda Mikuś (p)
II Za + Annę Włodarz ++ przyjaciół i znajomych o radość nieba.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------WTOREK 17.04.2018
7.30 - Za śp. Wojciecha Kate ++ z rodziców z obu stron.
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
1. W int. dobrodziejów, ofiarodawców naszej Parafii
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w rodzinie p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w int. Zofii Bojarczuk, Wilhelma Czeczor z ok. ur. od Caritasu.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie
i opiekę w int. Feliksy Migacz z ok. 70 rocz. urodzin.
5. Za ++ męża Herberta ++ synów Andrzeja i Gerarda + siostrę ++ rodziców ++ z rodzin Kośmider,
Termin, Szulc i Wodara.
---------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 18.04.2018
7.30 - Nowenna do św. Józefa.
Za + męża Antoniego + syna Edwarda ++ rodziców Antoninę i Michała ++ Anielę i Jana ++ 3
siostry ++ 3 braci + 3 siostrzeńców ++ 4 szwagrów i szwagierkę Józefę.
---------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 19.04.2018
18.00 - Za śp. Edwarda Mikuś (p)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 20.04.2018
7.30 - Za śp. Monikę Majnusz (p)
17.00 - Msza św. szkolna. Za + męża, ojca Roberta Szulc + teścia Henryka ++ dziadków z rodzin
Szulc, Warzecha, Kordys i Szymaniec.
19.15 - próba przed bierzmowaniem w kościele na Piastach
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 21.04.2018
7.30 - Za + Łukasza Zaremski (p)
17.00 - Sakrament Pokuty i Pojednania
18.00 - Za + męża, ojca i dziadka Wojciecha Frątczak ++ rodziców i teściów ++ z całej rodziny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 22.04.2018
zbiórka do puszek na seminarium i kurię w Opolu

7.30 - Za + mamę Helenę Bukalską w III rocz. śmierci.
10.00 - Za ++ rodz. Małgorzatę i Jana Konieczny w rocz. śmierci ++ rodziców i dziadków z rodziny
Paszek, Konieczny ++ z pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.30 - I W int. Parafian. Roczek Oskar Bieruta w int. rodziców i chrzestnych.
II Za ++ rodziców Walerię i Franciszka Kurz + żonę Marię i ++ rodzeństwo.
15.15 - Nieszpory
16.00 - Za ++ rodziców Wincentego i Stanisławę Gramula w 20 rocz. śmierci ++ Ryszarda, Józefę i
Tadeusza Gabiś ++ z pokr.

którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich
słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz. 1521). Głoszenie tajemnicy
miłosierdzia Bożego ma pomóc grzesznikom wrócić do życia w łasce, a sprawiedliwym
osiągnąć większą doskonałość. Ma też według słów Jezusa przygotować świat na powtórne
przyjście Jego. Sekretarko Mojego miłosierdzia, pisz, mów duszom o tym wielkim
miłosierdziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości (Dz. 965).
Jezus zachęca świat, by korzystał z Jego miłosierdzia póki jest czas zmiłowania, bo nie będzie
mógł tego uczynić w dniu sprawiedliwości, w dniu ostatecznym. Postanowiony jest dzień
sprawiedliwości przypominała również Matka Boża dzień gniewu Bożego, drżą przed nim
aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania (Dz. 635). O tej
roli prorockiego orędzia Miłosierdzia przypomniał Ojciec Święty św. Jan Paweł II w czasie
ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa
powiedział że stąd ma wyjść «iskra, która przy- gotuje świat na ostateczne Jego przyjście»
(por. Dz. 1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień
miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!

Orędzie miłosierdzia Bożego zawsze było mi bliskie
i drogie. Historia jakby wpisała je w tragiczne
doświadczenie drugiej wojny światowej. W tych
trudnych latach było ono szczególnym oparciem i
niewyczerpanym źródłem nadziei nie tylko dla
Krakowian, ale dla całego narodu. Było to i moje
osobiste doświadczenie, które zabrałem ze sobą na
Stolicę Piotrową i które niejako kształtuje obraz
tego pontyfikatu te słowa wypowiedziane przez
Ojca Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
stanowią klucz do zrozumienia jego życia,
nauczania i posługi apostolskiej. Zainspirowany
orędziem Miłosierdzia Bożego, które Bóg
przekazał przez Siostrę Faustynę, napisał pierwszą
w historii Kościoła encyklikę o Bożym
miłosierdziu „Dives in misericordia”, wprowadził
do Liturgii Kościoła święto Miłosierdzia Bożego w
pierwszą niedzielę po Wielkanocy i cały świat
zawierzył Bożemu Miłosierdziu, aby w Nim
ludzkość odnalazła ocalenie i światło nadziei.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
W Poniedziałek 23 kwietnia o godz. 18.30 w kościele pw. Ducha św. I NMP Matki Kościoła
na Piastach w Kędzierzynie odbędzie się uroczystość udzielenie Sakramentu Bierzmowania.
Z naszej Parafii sakrament przyjmą:
Katarzyna Bomba, Kamila Czeczor, Dominika Dzieczkaniec, Olaf Jochem, Patryk
Kisieniowski, Grzegorz Helik, Karolina Roegner, Karolina Stegmann, Kamil Półtorak,
Natalia Szwarc, Zofia Czerwińska, Marta Powierska, Julia Bilibrzuch, Zuzanna Jankowska.

