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Nasza Wspólnota

Refleksja na Niedzielę Miłosierdzia Bożego
Kto z nas czuje się człowiekiem niezachwianej wiary? Trudności w wierze 

spotykamy wszak również u apostołów. I tak nieobecny w Wieczerniku Tomasz nie 

miał szczęścia ujrzeć Jezusa osobiście. Trudno mu było uwierzyć w prawdę 

zmartwychwstania. Bał się, że opowieść o żyjącym Jezusie jest tanim 

sentymentalnym pocieszeniem, któremu ulegają jego towarzysze pod wpływem 

niewiast. Tomasz mówi również o nas, którzy patrząc na naszą wiarę czasem 

zastanawiamy się: „A jeśli to nieprawda? Jeśli Boga nie ma, a całe to zamieszanie jest 

wymysłem ludzkim, szukaniem broni przeciwko bezsensowi tego świata?”. Dlatego 

Jezus przychodzi jeszcze raz, by nie zostawić Tomasza samego.

Wielu ludzi, których wiara obumarła, a potem na nowo zostali przez Boga 

znalezieni, może opowiedzieć historię, jak On się o nich upominał. Bóg w pogoni za 

człowiekiem próbuje rozmaitych metod. Posyła ludzi, tworzy nieprzewidziane zbiegi 

okoliczności, podsuwa książki, teksty, które pozwalają odkrywać rzeczywistość 

znajdującą się poza codzienną krzątaniną. Miłosierdzie Boże dociera do nas przez 

Serce Chrystusa. To krzepiące orędzie kieruje Bóg szczególnie do człowieka 

udręczonego bolesnymi doświadczeniami, ciężarem popełnionych grzechów, 

skłonnego ulec pokusie rozpaczy. Jak naucza św. Jan Paweł II, „Takiemu 

człowiekowi ukazuje się łagodne oblicze Chrystusa, a promienie wychodzące z 

Jego Serca padają na niego, oświecają go i rozpalają, wskazują drogę i 

napełniają nadzieją. Jakże wielu sercom przyniosło otuchę wezwanie «Jezu, 
u f a m  To b i e » ,  k t ó r e  

podpowiedziała nam Opatrzność 

za pośrednictwem Siostry 

Faustyny! Ten prosty akt 

zawierzenia Jezusowi przebija 

najgęstsze chmury i sprawia, że 

promień światła przenika do 

życia każdego człowieka”.



PONIEDZIAŁEK 12.04.2021

WTOREK 13.04.2021

ŚRODA 14.04.2021

CZWARTEK 15.04.2021

7.30 - I Za + Wilhelma Magiera (gr.)
II Za + Marię Kasprzyk-Rekus (p)
15.00 - Msza św. O ustanie pandemii koronawirusa, w int. Służb medycznych- sanitarnych, 
wszystkich chorujących i przebywających na kwarantannie i tych co umarli. KORONKA DO 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.00 - Msza św. O ustanie pandemii koronawirusa, w int. Służb medycznych- sanitarnych, 
wszystkich chorujących i przebywających na kwarantannie i tych co umarli. KORONKA DO 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego 
otoczenie w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
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. Sybilli i brata Jerzego z ok. urodzin oraz o dary Ducha Świętego dla chrześnicy Kasi z 
ok. urodzin.
4. Za + Małgorzatę Zangles w rocz. śmierci.
5. Za + Zbigniewa Łukasiewicz.
6. Za + Annę Warzecha o radość nieba.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Msza św. i Nowenna do św. Józefa
I Za + Wilhelma Magiera (gr.)
II Za + Gerarda Kurz (p)
15.00 - Msza św. O ustanie pandemii koronawirusa, w int. Służb medycznych- sanitarnych, 
wszystkich chorujących i przebywających na kwarantannie i tych co umarli. KORONKA DO 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.00 - Msza św. O ustanie pandemii koronawirusa, w int. Służb medycznych- sanitarnych, 
wszystkich chorujących i przebywających na kwarantannie i tych co umarli. KORONKA DO 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
18.00 - I Za + Wilhelma Magiera (gr.)
II Za + zięcia i szwagra Edwarda Krzaczkowskiego w I rocz. Śmierci.
19.00 - nauka przedchrzcielna w kościele.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - I Za + Wilhelma Magiera (gr.)
II Za + Stefanię Opiołka w 30 dzień po śmierci.
15.00 - 15.00 - Msza św. O ustanie pandemii koronawirusa, w int. Służb medycznych- 
sanitarnych, wszystkich chorujących i przebywających na kwarantannie i tych co umarli. 
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
18.00 - I Za + Jana Szymaczek (p)
II Za ++ rodziców Mieczysławę i Tadeusza Makowskich ++ rodziców Klarę i Dominika Majnusz ++ 
z pokr. z obu stron. 

7.30 - I Za + Wilhelma Magiera (gr.)
II Za + Szarolttę Nikula w 30 dzień po śmierci.

PIĄTEK 16.04.2021 św. Bernadety Soubirous

Intencje mszalne od 12-25.04.2021



----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - I Za + Wilhelma Magiera (gr.)
II Za + Janinę Misiak w 30 dzień po śmierci.
10.00 - pogrzeb śp. Krystyna Krasicka
18.00 - I Za + Piotra Hoffamnn w I rocz. śmierci ++ rodziców Józefa i Cecylię o radość wieczną w niebie.
II Za + Józefa Walczyk w 4 rocz. śmierci + żonę Irenę ++ z pokr.

PONIEDZIAŁEK 19.04.2021

SOBOTA 17.04.2021

ŚRODA 21.04.2021 św. Anzelma

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolekta specjalna na utrzymanie naszej świątyni

7.30 - Przez wstawiennictwo MBNP i św. o. Pio dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. 
Boże, zdrowie i opiekę w int. Zofii i Katarzyny z okazji urodzin i o błog. Boże w rodzinie.
8.45 - w j. Niem. Za ++ rodziców Paulinę i Wilhelma Paszek + siostrę Teresę i brata Bernarda.
10.00 - Za + męża Antoniego + syna Edwarda ++ rodziców z obu stron ++ z pokrewieństwa z obu 
stron ++ z rodziny Tylus i Sieja.
11.30 - Za ++ rodziców Janinę i Zbigniewa Nowak ++ Władysławę i Władysława Gorzkowskich ++ z 
pokr. z obu stron.
Chrzest: Jakub Boronowski.
15.15 - Nieszpory Niedzielne
16.00 - Za + Wilhelma Magiera (gr.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - I Za + Wilhelma Magiera (gr.)
II Za + Irenę Józefowską (p)
15.00 - Msza św. O ustanie pandemii koronawirusa, w int. Służb medycznych- sanitarnych, 
wszystkich chorujących i przebywających na kwarantannie i tych co umarli. KORONKA DO 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WTOREK 20.04.2021
7.30 - I Za śp. Wilhelma Magiera (gr)
II Za + Joachima Rekus w 30 dzień po śmierci.
15.00 - Msza św. O ustanie pandemii koronawirusa, w int. Służb medycznych- sanitarnych, 
wszystkich chorujących i przebywających na kwarantannie i tych co umarli. KORONKA DO 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego otoczenie 
w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
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. Bernarda Hajligtag z ok. 70 rocz. urodzin.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i 
opiekę w int. Zofii Bojarczuk, Wilhelma Czeczor, Zygfryda Przybyła z ok. urodzin od CARITASU.
5. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i 
opiekę w int. Aleksandry z ok. urodzin.
6. Za śp. Szarlottę Nikula w dniu urodzin o radość nieba.
7. Za śp. żonę Annę Beracz w 10 rocz. śmierci o radość nieba.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Nowenna do św. Józefa
I Za śp. Stanisława Biernackiego (p)
II Za śp. Wilhelma Magiera (gr.)

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 18.04.2021



15.00 - Msza św. O ustanie pandemii koronawirusa, w int. Służb medycznych- sanitarnych, 
wszystkich chorujących i przebywających na kwarantannie i tych co umarli. KORONKA DO 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZWARTEK 22.04.2021
15.00 - Msza św. O ustanie pandemii koronawirusa, w int. Służb medycznych- sanitarnych, 
wszystkich chorujących i przebywających na kwarantannie i tych co umarli. KORONKA DO 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
18.00 - I Za śp. Wilhelma Magiera (gr.)
II Za śp. Marię Wszołek (p)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - I Za śp. Wilhelma Magiera (gr.)
II Za śp. Janinę Misiak (p)
15.00 - Msza św. O ustanie pandemii koronawirusa, w int. Służb medycznych- sanitarnych, 
wszystkich chorujących i przebywających na kwarantannie i tych co umarli. KORONKA DO 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
18.00 - Przez wstawiennictwo MBNP i św. Jerzego dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze 
błog. Boże, zdrowie i opiekę w int. ks. proboszcza Jerzego Pawlik z ok. imienin.

18.00 - I Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, 
zdrowie i opiekę w int. Wnuków Jakuba, Klementyny, Hani i Tymoteusza prosząc dla nich o 
pomyślne zdanie egzaminów i w int. wnuczki Leti w 2 rocz. urodzin.
II Za + tatę Krystiana Szwaczyna w I rocz. Śmierci od synów Tomasza i Piotra i mamy Urszuli i za 
++ Aneliz, Henryka i Wernera Kitel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Za + brata Ewalda w rocz. śmierci ++ rodziców Elżbietę i Pawła Gromotka ++ teściów ++ z 
pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 - I Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, 
zdrowie i opiekę, dary Ducha św. dla Zosi z ok. 18 rocz. urodzin.
II Za + Wilhelma Magiera (gr.)
11.30 - Msza św. Szkolna. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o 
dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę w int. Jolanty i Andrzeja Czernickich z ok. 40 rocz. ślubu.
15.15 - Nieszpory Niedzielne
16.00 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, 
zdrowie i opiekę w int. Urszuli i Kazimierza Kabała z ok. 50 rocz. Ślubu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 15.00 - 
GODZINA MIŁOSIERDZIA - Msza św. O ustanie pandemii 

koronawirusa, w int. Służb medycznych- sanitarnych, wszystkich 
chorujących i przebywających na kwarantannie i tych co pomarli. 

I KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

PIĄTEK 23.04.2021 Uroczystość św. Wojciecha

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

7.30 - I Za + Wilhelma Magiera (gr.)
II Za + Helenę Nikula w 30 dzień po śmierci.

SOBOTA 24.04.2021

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 25.04.2021


