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Ogłoszenia dzuszpasterskie I	czytanie	
Dzieje Apostolskie (Dz 4, 32-35)
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Z� aden nie nazywał 
swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą 
świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na 
wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów 
sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp 
apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Psalm	(Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24)
REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Niech dom Izraela głosi: "Jego łaska na wieki".
Niech dom Aarona głosi: "Jego łaska na wieki".
Niech wyznawcy Pana głoszą:
"Jego łaska na wieki".

Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim Zbawcą.
Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych:
«Prawica Pańska moc okazała».

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.

II	czytanie	
List św. Jana Apostoła (1 J 5, 1-6)
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy 
miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. 
Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego 
przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, 

grudnia 1937). Dla wszystkich: nie myślmy tylko o naszych własnych interesach, o interesach 
partykularnych. Wykorzystajmy tę próbę jako okazję do przygotowania się na jutro dla 
wszystkich. Bo bez wizji całościowej nie będzie przyszłości dla nikogo.

Dzisiaj bezbronna i rozbrajająca miłość Jezusa wskrzesza serce ucznia. My również, podobnie 
jak apostoł Tomasz, przyjmijmy miłosierdzie, zbawienie świata. I bądźmy miłosierni dla tych, 
którzy są słabsi: tylko w ten sposób odbudujemy nowy świat.

Homilia	papieża	Franciszka	w	kościele	Santo	Spirito	in	Sassia	i	modlitwa	Regina	Coeli	–	19	kwietnia	2020

1. Przypominamy, że w S�więto Miłosierdzia Bożego można uzyskać odpust zupełny  
na zwykłych  warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, 
modlitwa w intencjach papieskich). Dostępuje go wierny, który w jakimkolwiek 
kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych 
praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia, albo przynajmniej odmówi 
przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub 
ukrytym w tabernakulum, modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie 
do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).   Dzisiaj o godz. 
15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 
2. Do skarbon w górnym i dolnym kościele można złożyć o�iarę na działalność 
archidiecezjalnej Caritas. 
3. Zapraszamy na comiesięczną Adorację Najświętszego Sakramentu w poniedziałek 
o godz. 19.00 do 20.00.
4. Para�ia przystąpiła do niezbędnych prac związanych z wykonaniem nowego 
pokrycia papą  dachu górnego kościoła. Prace te są konieczne ze względu na przecieki, 
co samemu można zobaczyć na ścianach przy su�icie. Prace potrwają około miesiąca.
5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii i u ministrantów do nabycia 
Biuletyn Para�ialny.
6. Zmarli nasi para�ianie: +Teresa Pokusa l.78, +Leon Józefowski l.91, +Krzysztof 
Grimm l.85, +Bronisława Pawełczak l.91, +Kazimierz Lepacki l.63, +Genowefa 
Kozłowska l.88, +Roman Czajka l.77, +Jan Peitsch l.80, +Mirosław Aleksandrowicz 
l.72. Wieczny odpoczynek…

   

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	

Intencja	różańcowa	na	kwiecień:
o świętość życia dla kapłanów i osób konsekrowanych
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a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża 
świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż 
zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus 
jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie 
i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.

Aklamacja (J 20, 29)
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Ewangelia	
Ewangelia wg św. (J 20,19-31)
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi 
były zamknięte z obawy przed Z�ydami, przyszedł Jezus, 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: 
"Weźmijcie Ducha S�więtego! 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 ręki mojej nie włożę w bok Jego, 
nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu 
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: 
"Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 
ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". 
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: 
"Uwierzyłeś dlatego, że 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.

Miłosierdzie... słowo odmieniane od XX wieku przez wszystkie przypadki. 
I dobrze! Ono jest najpełniejszą wizytówką Boga. Więcej o Nim powiedzieć się nie da.

Niedziela Biała, czyli pierwsza po Wielkanocy, od czasów św. Jana Pawła II jest 
świętem miłosierdzia. Wolę jego ustanowienia przekazał sam Jezus św. Faustynie 
Kowalskiej. Papież Polak je zatwierdził, a ostatnie tchnienie oddał właśnie w wigilię 
tego dnia, pamiętnego roku 2005.

Miłosierdzie nie jest „nowym” tematem w Kościele. Bóg przedstawiał się sam 
jako miłosierny już w Starym Testamencie. Jezus Chrystus tak właśnie uobecniał 
działanie Boże, czyniąc cuda dla potrzebujących, z czego największym jest 

sumienia z przeszłości, rana, którą mam w sobie, uraza do kogoś, wyobrażenie o jakiejś 
osobie… Pan oczekuje, abyśmy zanieśli nasze nędze i by mógł nam okazać swoje miłosierdzie.

Wracamy do uczniów. Opuścili Pana podczas Męki i czuli się winni. Ale Jezus, 
spotykając ich, nie wygłasza długich kazań. Tym, którzy byli poranieni wewnętrznie, pokazuje 
swe rany. Tomasz może ich dotknąć i odkrywa miłość, odkrywa jak wiele Jezus cierpiał dla 
niego, który Go opuścił. W tych ranach dotyka namacalnie czułej bliskości Boga. Tomasz, który 
przybył spóźniony, gdy przyjmuje miłosierdzie, przewyższa innych uczniów: wierzy nie tylko 
w zmartwychwstanie, ale w bezgraniczną miłość Boga. I czyni najprostsze i najpiękniejsze 
wyznanie wiary: „Pan mój i Bóg mój!” (w. 28). Oto zmartwychwstanie ucznia: dokonuje się, gdy 
jego ułomne i poranione człowieczeństwo wkracza w człowieczeństwo Jezusa. Tam 
rozpraszają się wątpliwości, tam Bóg staje się moim Bogiem, tam zaczyna się na nowo 
akceptować siebie i miłować swoje życie.

Drodzy bracia i siostry, w przeżywanej przez nas próbie, także i my, podobnie jak 
Tomasz, z naszymi obawami i wątpliwościami, okazaliśmy się kruchymi. Potrzebujemy Pana, 
który widzi w nas, poza naszymi ułomnościami, także nieodparte piękno. Z Nim na nowo 
odkrywamy siebie jako cennych w naszych słabościach. Odkrywamy, że jesteśmy jak piękne 
kryształy, kruche i cenne jednocześnie. I jeśli, jak kryształ, jesteśmy wobec Niego przejrzyści, 
to jaśnieje w nas Jego światło, światło miłosierdzia, a poprzez nas, jaśnieje w świecie. To jest 
powód, aby, jak nam powiedział List św. Piotra, „radować się, choć teraz musicie doznać […] 
różnorodnych doświadczeń” (por. 1P 1, 6).

W to święto Bożego Miłosierdzia najpiękniejsza wieść przychodzi przez ucznia, który 
przybył najpóźniej. Brakowało tylko jego, Tomasza. Ale Pan na niego czekał. Miłosierdzie nie 
porzuca tych, którzy zostali w tyle. Teraz, gdy myślimy o powolnym i żmudnym wychodzeniu 
z pandemii, wkrada się właśnie to niebezpieczeństwo: zapominanie o tych, którzy pozostali 
w tyle. Istnieje ryzyko, że dotknie nas jeszcze gorszy wirus, wirus obojętnego egoizmu. 
Przekazuje się on wychodząc z idei, że życie się poprawia, jeśli jest lepsze dla mnie, że wszystko 
będzie dobrze, jeśli mnie będzie dobrze. Zaczynamy od tego, a dochodzimy do 
selekcjonowania ludzi, odrzucania biednych, składania w o�ierze na ołtarzu postępu tych, 
którzy zostają z tyłu. Obecna pandemia przypomina nam jednak, że nie ma różnic i granic 
między tymi, którzy cierpią. Wszyscy jesteśmy ułomni, wszyscy równi, wszyscy cenni. To, co 
się dzieje, wstrząsa nami wszystkimi: nadszedł czas, aby usunąć nierówności, uzdrowić 
niesprawiedliwość, która podważa u podstaw zdrowie całej ludzkości! Uczmy się od pierwszej 
wspólnoty chrześcijańskiej, opisanej w Księdze Dziejów Apostolskich. Otrzymała miłosierdzie 
i żyła miłosierdziem: „Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby” (Dz 2, 44-45). To nie 
ideologia, to jest chrześcijaństwo.

W tej wspólnocie, po zmartwychwstaniu Jezusa, tylko jeden pozostał w tyle, a inni na 
niego czekali. Dziś wydaje się, że jest wręcz przeciwnie: niewielka część ludzkości poszła 
naprzód, podczas gdy większość pozostała w tyle. I każdy mógłby powiedzieć: „To złożone 
problemy, nie do mnie należy zajmowanie się potrzebującymi, inni muszą o nich myśleć!”. 
S�więta Faustyna, po spotkaniu z Jezusem, napisała: „W duszy cierpiącej powinniśmy widzieć 
Jezusa ukrzyżowanego, a nie darmozjada pasożyta i ciężar… [Panie], dajesz nam sposobność 
do ćwiczenia się w uczynkach miłosierdzia a my ćwiczymy się w sądach” (Dzienniczek, 6 
września 1937 r.). Ona sama jednak pewnego dnia skarżyła się Jezusowi, że będąc 
miłosiernymi uchodzimy za naiwnych. Powiedziała: „Panie, często nadużywają dobroci mojej”. 
A Jezus: „Córko Moja, niech cię to nie obchodzi, ty zawsze bądź miłosierna dla wszystkich” (24 
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Niedziela Miłosierdzia Bożego 

Intencje Mszalne 22-28.3.2021

9:30  ++ Wit, rodzice i rodzeństwo
11:00  Za parafian
12:30  ++ Jan Rowicki w 1. rocznicę i rodzice z obojga stron 
16:00  ++ Mieczysław Wróblewski w 9. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron
19:00  ++ Żona Mieczysława, rodzice, rodzeństwo z małżonkami oraz bliscy krewni 

z obojga stron 

DOLNY KOŚCÓŁ
8:00  ++ Mąż Edward w 35. rocznicę śmierci, szwagier Jan, rodzice i dziadkowie z obojga 
stron 
9:30  ++ Mieczysław Król w 23. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron, bracia: 

Stanisław, Tadeusz, Eugeniusz, bratowe: Maria i Grażyna 
11:00  + Jerzy Pawlicki (13)
12:30  ++ Genowefa w 2. rocznicę śmierci i Stanisław

 W poprzednią niedzielę obchodziliśmy zmartwychwstanie Mistrza, dziś jesteśmy 
świadkami zmartwychwstania ucznia. Minął tydzień, tydzień, który uczniowie, choć widzieli 
Zmartwychwstałego, spędzili w obawie, przebywając „za zamkniętymi drzwiami” (por. J 20, 
26), nie potra�iąc nawet przekonać o zmartwychwstaniu jedynego nieobecnego, Tomasza. Co 
czyni Jezus w obliczu tego bojaźliwego niedowiarstwa? Wraca, staje w tym samym miejscu, 
„pośrodku” uczniów, i powtarza to samo pozdrowienie: „Pokój wam!” (J 20, 19.26). Zaczyna 
wszystko od nowa. Zmartwychwstanie ucznia zaczyna się od tego wiernego i cierpliwego 
miłosierdzia, od odkrycia, że Bóg niestrudzenie wyciąga do nas rękę, by nas podnieść z naszych 
upadków. Chce, abyśmy Go postrzegali w ten sposób: nie jako pana, z którym musimy się 
rozliczyć, ale jako naszego Ojca, który zawsze nas podnosi. W życiu chodzimy naprzód po 
omacku, jak dziecko, które zaczyna chodzić, ale upada; kilka kroków i znowu upada; pada 
i znowu upada, i za każdym razem, ojciec je podnosi. Ręką, która zawsze nas podnosi, jest 
miłosierdzie: Bóg wie, iż bez miłosierdzia zostajemy na ziemi, że, abyśmy chodzili, trzeba 
postawić nas na nogi.

Możesz mieć obiekcje: „Ale nigdy nie przestanę upadać!”. Pan o tym wie i zawsze jest 
gotów cię podnieść. Nie chce, abyśmy ciągle rozmyślali o naszych upadkach, ale abyśmy 
spojrzeli na Niego, który w upadkach widzi dzieci, które trzeba podnieść, w nędzy widzi dzieci, 
które trzeba miłosiernie kochać. Dziś, w tym kościele, który stał się sanktuarium miłosierdzia 
w Rzymie, w niedzielę, którą 20 lat temu święty Jan Paweł II poświęcił Bożemu Miłosierdziu, 
ufnie przyjmujemy to orędzie. Do św. Faustyny Jezus powiedział: „Jestem miłością 
i miłosierdziem samym; nie masz nędzy, która mogłaby mierzyć się z miłosierdziem Moim” 
(Dzienniczek, 14 września 1937 r.). Pewnego razu święta powiedziała do Jezusa, z satysfakcją, 
że o�iarowała Mu swoje życie, wszystko, co miała. Ale odpowiedź Jezusa ją speszyła: „Nie 
o�iarowałaś mi tego, co jest istotnie twoim”. Cóż ta święta zakonnica zatrzymała dla siebie? 
Jezus „rzekł jej z łaskawością: «Córko moja, oddaj mi nędzę twoją»” (10 października 1937 r.). 
My też możemy zadać sobie pytanie: „Czy oddałem Panu moją nędzę? Czy pokazałem mu moje 
upadki, żeby mnie podniósł?” A może jest coś, co jeszcze trzymam w sobie? Grzech, wyrzuty 

odpuszczenie grzechów.
Dzisiejsze czytania zaczyna opis pierwszej wspólnoty Kościoła, cechującej się 

dobroczynnością, natchnieniem modlitwy i darmową miłością dla potrzebujących, 
potra�iącą nawet stracić, aby inni odnaleźli drogę do Boga.

Do takich poświęceń są zdolni tylko ci, którzy sami doświadczyli przebaczenia 
grzechów i pomocy Miłosiernego Boga. Nie ma On żadnych ograniczeń w świadczeniu 
miłości, a lubi to robić przez swoich ludzi. Bóg nie zejdzie na ziemię, żeby wszystko 
zrobić za nas. Zresztą On jest na ziemi przez swojego Ducha i posługuje się tymi, którzy 
świadomie przeżyli w Duchu obdarowanie miłością darmową, a teraz chcą upodobnić 
się do Ojca Niebieskiego i podobnie czynić braciom.

Odpowiedzią na tak wielką i niezasłużoną miłość może być jedynie 
wdzięczność. Człowiek nie ma, bowiem, czym zapłacić za dar Bożej łaski. Dlatego 
Psalmista wykrzykuje w geście dziękczynienia i uwielbienia iż „łaska Boża trwa na 
wieki” - co wyraża zachwyt, wdzięczność właśnie i życzenie, aby jak najwięcej ludzi 
mogło skorzystać z przywrócenia im daru świętości. Dokonało się ono mocą 
odrzuconego przez budowniczych kamienia węgielnego. Symbolika chrześcijańska 
widziała w nim Chrystusa, który sam zresztą tak się nazwał w dyskusji z faryzeuszami, 
a odrzucony przez swój naród, stał się podstawą istnienia wszystkiego i wszystkich.

Drugie czytanie zachęca nas do miłości uczynkowej, a miłość jest warunkowa, 
czyli domaga się wypełniania konkretnych zobowiązań. Nie wystarczy mówić, że się 
kocha, trzeba jeszcze czynić w duchu tej miłości. Miłość Bożą widać poprzez decyzję 
o spełnianiu przykazań Stwórcy; zaś miłość bliźniego widać poprzez stosowanie 
przykazań w codziennym wspólnym życiu. Jest to możliwe jedynie przez Chrystusa, 
a i tak bywa trudne. Warto Mu uwierzyć i oprzeć się na Nim, skoro świadczy o Nim 
chrzest, męka i zesłanie Ducha na Kościół – to się dokonało i ciągle działa. Jakość życia 
chrześcijan napełnionych Duchem S�więtym jest dowodem na życie Chrystusa. Czyż 
nie brzmi to jako zadanie dla nas: Tak żyć, aby ludzie wiedzieli, że Jezus prawdziwie 
zmartwychwstał i że Jego moc ciągle działa w Kościele?

Ewangel ia  ukazuje  przebogatą  symbol ikę  sceny ukazania  s ię 
Zmartwychwstałego swoim uczniom. Pan przychodzi i staje wobec nich ze słowami 
„Pokój wam!”, pokazując rany zadane Mu przez nasze grzechy. Powtarza słowa 
o pokoju, czyli shalomie, który nie jest prostym pozdrowieniem, ale życzeniem, aby 
doskonale wypełniała się na adresacie wola Boża.

Jezus wypełnia to, co do nich mówi w tym pozdrowieniu – wolą Bożą jest nasze 
uświęcenie, czyli odpuszczenie grzechów. Apostołowie otrzymują przebaczenie 
i jednocześnie władzę sakramentalnego przebaczania innym. Oto pierwsze orędzie 
Zbawiciela i cel Jego ukazania się w chwale zmartwychwstania – dać zbawienie przez 
odpuszczenie grzechów. Może dokonać tego tylko Ten, kto pokonał grzech i nad 
którym nie ma on już władzy. To Jezus zawsze przebacza, a mocą święceń kapłańskich, 
biskupi i prezbiterzy czynią to w Jego imieniu.

Wracamy tu do pierwszej myśli. Oto, żeby być podobnym do Boga w miłości 
potrzeba najpierw osobiście doświadczyć przebaczenia. Z tą mocą dopiero można iść i 
czynić podobnie. Dowodem na to jest postać Tomasza Apostoła i to, co się z nim dzisiaj 

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?
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stało. Najpierw nie był z uczniami i nie zasmakował miłosierdzia od Jezusa. Nie 
zobaczył Jego ran już uwielbionych, nie przekonał się, że Pan i jemu może wybaczyć. 
Nawet świadectwo wszystkich uczniów (a Z�ydowi powinno wystarczyć dwóch 
mężczyzn) go nie przekonało! Dopiero kiedy tydzień później, także w Dzień Pański, 
Jezus rzekł im „Pokój wam!”, a Tomasz był z nimi, ten uwierzył.

Dzięki temu apostołowi wiemy, że błogosławieni są ci, którzy uwierzyli 
i doświadczyli odpuszczenia grzechów. To bardzo pocieszające dla nas, którzy nie 
mamy szansy oglądać Jezusa tak, jak chrześcijanie dwa tysiące lat przed nami.

Otóż jeśli doświadczymy Jego miłosierdzia, a to się czuje w sercu 
obdarowywanym niezasłużoną miłością, to prawdziwie Jego łaska trwa przez wieki 
i ma ciągle tą samą moc. Tak przemienieni wyznajemy z Tomaszem Boga w Jezusie 
i z uświęconym sercem idziemy do ludzi, aby czynami i słowami głosić królestwo Boże.

ks.	Krystian	Wilczyński

PONIEDZIAŁEK 12.04.2021
6:30  + Bogdan Wejrzanowski w miesiąc po pogrzebie 
7:00  ++ Rodzice z obojga stron, rodzeństwo i siostra
7:00  63. Rocznica ślubu: Janina i Hubert Świeczkowscy z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze 
lata dla całej rodziny 

7:30  ++ Edward w 9. rocznicę smierci i zmarli z rodzin z obojga stron
7:30  ++ Przyjaciele i krewni 
18:30  + Julia Rosochocka w 1. rocznicę śmierci 
18:30  + Jerzy Pawlicki 

WTOREK 13.04.2021 ŚWEIĘTEGO MARCINA I, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA
6:30  + Kryspin Menes w miesiąc po pogrzebie 
6:30  + Barbara Kądziera w miesiąc po pogrzebie 
7:00  ++ Władysława, Henryk, Ryszard Skonieczni, Józef, Marianna Kauc, Feliks, Anna 

Migowscy i rodzeństwo
7:30  ++ Małżonkowie: Jan i Helena oraz Atanazy i Małgorzata Zalewscy
7:30  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy i ich 

rodzin 
18:30  + Zofia Siatkiewicz o łaskę nieba
18:30  + Jerzy Pawlicki (8) 

ŚRODA 14.04.2021
6:30  + Zofia Lewczuk w miesiąc po pogrzebie
7:00  ++ Andrzej Wolniewicz w 2. rocznicę śmierci, zmarli z rodziny Wolniewiczów 

i Kurków 
7:00  ++ Agnieszka, Feliks, Bernadka Labudda

7:30  ++ Za zmarłych z rodziny Heinrichowskich oraz Szwagrów
7:30  Z prośbą o błogosławieństwo Boże dla syna Przemysława oraz wnuków: 

Aleksandry i Stanisława 
18:30  + Przemysław Grzegorczyk w 10. rocznice śmierci
18:30  + Jerzy Pawlicki (9)

CZWARTEK 15.04.2021
6:30  + Maria
6:30  + Zbigniew Peda w 6 miesięcy po pogrzebie 
7:00  + Józef, Anna, Jadwiga i Władysław
7:00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Ewy z rodziną, Piotra 

z rodziną i Marianny
7:30  ++ Władysław i Małgorzata Nowiccy
7:30  ++ Kornelia, jej mąż Paweł i Sun Janusz
18:30  + Jerzy Pawlicki (10)
18:30  ++ Tadeusz Szczepański i rodzice z obojga stron

PIĄTEK 16.04.2021
6:30  W intencji rodziny Dymarskich
6:30  ++ Elżbieta, Jan Bogaleckich
7:00  Z prośbą o życie wieczne dla kochanej żony Katarzyny z okazji 1. rocznicy śmierci 
7:00  + Janina Stywryszko w miesiąc po pogrzebie
7:30  ++ Teresa w 29. rocznicę śmierci, Stefan i zmarli z rodziny 
7:30  + Katarzyna Sałata w 1. rocznicę śmierci
18:30  ++ Żona Anna Hanzel w 9. rocznicę śmierci 
18:30  + Jerzy Pawlicki (11) 

SOBOTA 17.04.2021
6:30  + Rodzice: Jakub i Franciszka Hirsz oraz siostra Teresa i szwagier Kazimierz
6:30  + Jarosław Sikora w miesiąc po pogrzebie
7:00  + Stanisław Kosiak w miesiąc po pogrzebie
7:00  + Jacek Nocoń z racji pogrzebu
7:30  ++ Władysława (ona) w 1. rocznicę śmierci, Genowefa, Stanisława (ona), Jadwiga 

i rodzice
7:30  + Jerzy Pawlicki (12)
18:30  ++ Teresa Leśniewska i Antoni Leśniewski

 
3 NIEDZIELA WIELKANOCNA (NIEDZIELA BIBLIJNA I TYDŹIEŃ BIBLIJNY) 18.04.2021

GÓRNY KOŚCIÓŁ
6:30  ++ Danuta Butkiewicz i Stanisław Sawicki w 18. rocznicę śmierci oraz Helena 

Sawicka w 4. rocznicę śmierci 
8:00  ++ Emilia, Jan, Zbigniew, Zofia

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole
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