(ci¹g dalszy ze str. 5)

Prze¿ywamy ró¿ne
kryzysy. W szkole, pracy, ma³¿eñstwie, ale te¿
bywa i kryzys wiary. Coœ
tracimy. A ile tracimy
dowiemy siê na S¹dzie
Ostatecznym. Prosz¹c
Boga o pomoc, o mi³osierdzie, wytrwanie
cz³owiek przezwyciê¿y
ten kryzys. Bo wielkie
jest Jego Mi³osierdzie.
Nauczmy siê uczestniczyæ we mszy œw. O.Pio:
„Niegodni Jezusa jesteœmy wszyscy, ale to On
nas zaprasza, On tego
chce. Upokorzmy siê
przed Nim.”
Modlimy siê o rozwój ¿ywej wiary i g³êbsze prze¿ywanie mszy œw.,
a Maryja niech nam pomaga byæ wiernymi. Do zobaczenia 16 kwietnia. PS. Panama – 1.705,22z³
Rozalia Borkowska

Pogrzeb

Z naszej wspólnoty odszed³ do wiecznoœci:

Œp. Józef Migda³ek, ur. 1946r., zam. ul. Mickiewicza

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Dopomó¿ mi
Jezu Mi³osierny:
„Szerzyæ Twoje
mi³osierdzie poprzez spe³nianie
dzie³ mi³osierdzia,
tak wzglêdem duszy, jak i cia³a,
zw³aszcza staraj¹c
siê o nawrócenie
grzeszników, nios¹c pociechê potrzebuj¹cym pomocy,

chorym

i strapionym.”
Do u¿ytku parafialnego tel. 33 873-20-96,
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2 Niedziela Wielkanocna, Mi³osierdzia Bo¿ego 8 kwietnia 2018
1. Dzisiejsza niedziela jest
uwielbieniem Chrystusa Mi³osiernego. O godz. 15.00 Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia. Dzisiaj rozpoczyna siê w Koœciele
w Polsce Tydzieñ Mi³osierdzia.
Doœwiadczamy Bo¿ego mi³osierdzia w naszym ¿yciu i to powinno sk³aniaæ nas do okazywania mi³osierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebuj¹cym. Dzisiaj i przez ca³y tydzieñ
otaczamy szczególn¹ modlitw¹
tych, którzy na co dzieñ zajmuj¹
siê dzia³alnoœci¹ charytatywn¹
w naszej parafii.
2. Jutro bêdziemy œwiêtowaæ
przeniesion¹ z Wielkiego Tygodnia uroczystoœæ Zwiastowania
Pañskiego. Uroczystoœæ ta od lat
obchodzona jest jako Dzieñ
Œwiêtoœci ¯ycia i Dzieñ Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego.
Chcemy otoczyæ modlitw¹ ka¿de poczête dziecko i jego rodziców. Na Mszy Œwiêtej o godz.
8.00 bêdzie mo¿na z³o¿yæ przyrzeczenie trwaj¹cej 9 miesiêcy
modlitwy duchowej adopcji
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dziecka poczêtego. Formularze
s¹ wy³o¿one na o³tarzu Mi³osierdzia Bo¿ego.
3. W œrodê 11 kwietnia o godz.
18.00 sakrament bierzmowania,
którego udzieli kard. Stanis³aw
Dziwisz. Jutro i we wtorek o godz.
18.00 msza œw. i próba dla kandydatów do bierzmowania.
4. W przysz³¹ niedzielê zmianka ró¿añcowa na mszy œw.
o godz. 7.30. Cz³onków ¯ywego
Ró¿añca w tym dniu zapraszamy
na œwiêcone o godz. 15.00.
5. Na krokusy do Doliny Chocho³owskiej pojedziemy w sobotê 14 kwietnia. Wyjazd godz.
7.00. Koszt 35 z³. Na Apel Jasnogórski pojedziemy 16 kwietnia
o godz. 15.45. Koszt 35 z³. Do
£agiewnik na beatyfikacjê Hanny Chrzanowskiej – 28 kwietnia
o godz. 8.00. Koszt 25 z³. Na trzydniow¹ pielgrzymkê do Zamoœcia, Na³êczowa, Kazimierza
Dolnego i Jêdrzejowa pojedziemy od 1 do 3 maja wed³ug programu, który umieszczony jest
na afiszach przy wejœciu do koœcio³a.
ks. S. Jaœkowiec, prob

B³ogos³awieñstwa starego cz³owieka
B³ogos³awieni ludzie, którzy rozumiej¹,
¿e moje nogi teraz wolniej chodz¹
i moje rêce dr¿¹.
B³ogos³awieni niech bêd¹, którzy o tym myœl¹,
¿e moje uszy ju¿ niedobrze s³ysz¹ i ¿e nie wszystko zaraz
rozumiem.
B³ogos³awieni niech bêd¹, którzy wiedz¹,
¿e moje oczy ju¿ Ÿle widz¹.
B³ogos³awieni niech bêd¹, którzy mi nie wymyœlaj¹,
gdy coœ mi z r¹k wypadnie,
i którzy mi pomagaj¹ odnaleŸæ swoje rzeczy.
B³ogos³awieni niech bêd¹, którzy siê do mnie uœmiechaj¹
i ze mn¹ w pogawêdkê siê wdaj¹.
B³ogos³awieni niech bêd¹, którzy zauwa¿aj¹ moje dolegliwoœci
i próbuj¹ moje cierpienia pomniejszyæ.
B³ogos³awieni niech bêd¹, którzy pozwalaj¹ mi odczuæ,
¿e jestem kochana, i którzy siê czule
ze mn¹ obchodz¹.
B³ogos³awieni, którzy przy mnie zostaj¹,
gdy idê ju¿ drog¹ do wiecznoœci.
B³ogos³awieni wszyscy, którzy s¹ dla mnie dobrzy.
Oni pomagaj¹ mi myœleæ o dobrym Bogu.
A ja ich na pewno nie zapomnê,
gdy bêdê kiedyœ u Niego!
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Ks. Phil Bosmans SDB

Poniedzia³ek 9 kwietnia
6.00 Œp. Stefan M¿yk
Œp. Mieczys³aw Sajdak
6.45 Œp. Edward Flaga
7.30 Œp. Teresa Kilian
8.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk
12.00 Œp. Józef Hajnosz - 6 r. œm., syn
Janusz
18.00 Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e
dla Ryszarda w 80 r. urodzin i dla
jego rodziny
Œp. Dominika Œwiat³oñ - 10 r.œm.,
Józef m¹¿, Jan syn, S³awomir syn
Wtorek 10 kwietnia
6.00 Œp. Romana Brandys
6.45 Œp. Stefan M¿yk
7.30 Œp. Stanis³awa Senkowska
8.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk
12.00 Œp. Aleksandra Kozak
18.00 Œp. Julianna Góralczyk
Œp. Kazimierz Œlusarczyk
Œroda 11 kwietnia
6.00 Œp. Maria Kasperek
6.45 Œp. Stefan M¿yk
7.30 Œp. Zofia Bielec
8.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk
12.00 Œp. Anna Szczur
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O b³. Bo¿e i dary Ducha œw. dla Alicji
z okazji 18 r. urodzin

Intencje
mszalne:

Za zmar³ych:
Œp. Henryk Œwiêtek - 4 r.œm.
Œp. Wanda Pacut
Œp. Jerzy Krzysztof Nowak - 8 r.œm.
Œp. Paulina Zajska
Œp. Ryszard WoŸny
Œp. Amalia Mrowiec
Œp. Maria Szczotka
Œp. Rozalia Rajda
Œp. Janina Kurdys
Œp. Janina Kilian
Œp. Edward Oleksy
Œp. Jan Dudziak
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Emilia Flasz
Œp. W³adys³aw Herbut
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Czwartek 12 kwietnia
6.00 Œp. Stanis³awa Pomiet³o
6.45 Œp. Stefan M¿yk
7.30 Œp. Wies³awa Krêcioch
8.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk
12.00 Œp. Tadeusz Grobelny
18.00 Œp. Józef Wiêckiewicz
Œp. W³adys³awa Pustelnik - 21 r.œm.
Pi¹tek 13 kwietnia
6.00 Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
Œp. Józefa Smaza - 5 r.œm., m¹¿ Jan
i rodzice
6.45 Œp. Stefan M¿yk
7.30 Œp. Marek Wiecheæ
8.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk
12.00 Œp. Ewa Ramenda
18.00 Œp. Józef, Romania, Stanis³aw i Helen Figura
Œp. Julian, Józefa, Ryszard i Irena Fr¹czek
Sobota 14 kwietnia
6.00 Œp. Wanda Majtyka
6.45 Œp. Stefan M¿yk
7.30 Œp. Edward Maga
8.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk
12.00 Œp. Kazimierz i Krzysztof Szpak,
Œp. Barbara P³uska
18.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko - 4 r.œm.
Œp. Maria Sty³a - 2 r.œm.
Niedziela 15 kwietnia
6.00 Œp. Stanis³aw i Katarzyna Tyrybon
i ich dzieci Matylda i Stanis³aw
7.30 Œp. Julianna Kaczmarczyk
Œp. Stefan M¿yk
9.00 Œp. Adam Barcik
9.00 Roków: Œp. Kazimierz Górowski
10.30 Œp. Czes³awa Muniak - 1 r.œm.
Œp. W³adys³aw Jêdrzejewski - 27 r.œm.
12. 00 Œp. Stefan M¿yk
13. 30 Chrzty
18.00 Œp. Stanis³aw Chrapusta - 35 r.œm.

najprostsz¹ i naj³atwiejsz¹ drog¹
do Boga. Czasami mo¿e okazaæ
siê on najtrudniejsz¹ drog¹.
Aby przyj¹æ sakramenty œwiête trzeba spe³niæ okreœlone warunki. Ka¿dy z siedmiu widzialnych znaków niewidzialnej ³aski
ma wyznaczone stopnie, które
trzeba przejœæ, by godnie przyj¹æ sakrament.
Modlitwa nie ma ¿adnych obwarowañ. Zawsze cz³owiek mo¿e
siê modliæ. Ka¿dy mo¿e rozmawiaæ z Bogiem. Trzeba z niej korzystaæ. Ludzi spotykamy na ka¿dym kroku. Wci¹¿ siê o nich
ocieramy. O nich siê potykamy.
Bóg postawi³ cz³owieka na naszej drodze do Niego. Jesteœmy
przekonani, ¿e jest to bardzo
³atwa droga. Czasami mo¿e okazaæ siê wyj¹tkowo trudna. Trzeba jednak korzystaæ z tej drogi.
Jest ona otwarta dla ka¿dego.
Mo¿na mówiæ: „ja nie mogê
przystêpowaæ do sakramentów
œwiêtych. Jestem przeszkodzony.” Inni narzekaj¹ mówi¹c:
„Mnie tak trudno siê modliæ. Nie
mam czasu.” Ludzi wci¹¿ spotykamy. By³em g³odny, chory,
spragniony, w podró¿y, w wiezieniu, nagi – a pomogliœcie mi.

Jak ³atwo siê zbawiæ

Wiarê wci¹¿ trzeba rozwijaæ.
Jest ona ³ask¹. Mo¿na j¹ wyprosiæ poprzez modlitwê. To pierwszy niezawodny œrodek do naszego kontaktu z Bogiem.
Wa¿nym sposobem na rozwój
³¹cznoœci z Chrystusem jest
przyjmowanie sakramentów
œwiêtych. Ka¿dy z siedmiu sakramentów jest po¿ywnym chlebem wzmacniaj¹cym nasze si³y
w drodze do Boga.
Najczêstsz¹ pomoc¹ do zjednoczenia z Bogiem jest cz³owiek. Pan Jezus uczy: „Cokolwiek uczyniliœcie jednemu z
tych najmniejszych, Mnieœcie
uczynili.” Nasz Zbawiciel uto¿samia siê z ka¿dym cz³owiekiem.
Zw³aszcza opuszczonym, zmarginalizowanym, jakby niepotrzebnym. Ka¿dy cz³owiek jest
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ks. Infu³at

Msza œw. jest tajemnic¹ Wielkanocy

Pielgrzymowanie, to pos³uchanie wewnêtrznego g³osu, oderwanie siê od codziennoœci, inne
spojrzenie na swoje ¿ycie i wyruszenie w drogê prowadz¹c¹ do
wybranego celu. Marcowy Apel
to 198. nasza autokarowa, comiesiêczna, jasnogórska pielgrzymka. Jesteœmy ambasadorami wiernoœci Papie¿owi. Zawsze
towarzyszy³o nam wezwanie
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II:
„Módlcie siê za mnie za ¿ycia
mojego i po œmierci.” tak te¿ czyniliœmy, zawierzaj¹c Bogu, przez
Maryjê, Jego pontyfikat. A teraz
modlimy siê do Niego, aby wstawia³ siê za nami u Matki Naj-
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œwiêtszej. Przez te lata by³o nas
ok. 10 tys pielgrzymów apelowych. Wielu z nich ju¿ zmar³o,
niektórzy choruj¹, inni z jakichœ
powodów nie mog¹ pojechaæ,
lub po prostu im siê nie chce, bo
bêd¹ zbyt zmêczeni. Starzejemy
siê. Proœmy Boga, by na te wolne miejsca przychodzili inni, by
nasza wspólnota apelowa ci¹gle
siê rozwija³a. Zachowajmy trwa³oœæ wadowickiego pielgrzymowania. Jak wielkie jest Mi³osierdzie Bo¿e, które pozwala nam co
miesi¹c trwaæ parê chwil przy
Maryi i powtórzyæ: jestem, pamiêtam, czuwam (Jan Pawe³ II:
„Cieszcie siê tak, jak ja siê cieszê, wszystko oddajê w opiekê
Dziewicy Maryi”). Dziêkujemy
Bogu za naszego Przewodnika,
ks. inf. Jakuba Gila i proœmy
o zdrowie i si³y dla Niego.
16 marca 2018r. Odmawiamy
ró¿aniec pielgrzyma (w drodze),
tajemnice bolesne, w prze¿ywaniu których swoimi refleksjami
pomagaj¹ nam ks. Infu³at i ks.
Marian Bylica, na temat Mszy œw.
Msza œw. jest najwiêkszym cudem na œwiecie, najwa¿niejsz¹

tajemnic¹, podczas której, przez
godne rêce kap³ana, Syn Bo¿y
staje siê Cz³owiekiem. Rodzi siê
na o³tarzu. Jan Pawe³ II: „W Eucharystii Chrystus daje wiernym
mo¿liwoœæ z³¹czenia siê z Jego
ofiar¹ i uczynienia jej w³asn¹
ofiar¹ ka¿dego. Nie wystarczy
fizyczna obecnoœæ na Eucharystii, ale wewnêtrzny w niej
udzia³. Ka¿da ofiara winna
wyp³ywaæ z postawy wewnêtrznej, czyli z synowskiej
mi³oœci do Boga i braterskiej
mi³oœci bliŸniego.”
S³yszymy czasem, ¿e ktoœ nudzi siê na mszy œw., jest obecny
cia³em, ale nieobecny duchowo.
To takie puste uczestniczenie.
Wydaje siê, ¿e stoj¹c przed koœcio³em, spóŸniaj¹c siê, wychodz¹c zaraz po Komunii œw. te¿
mamy „zaliczon¹” mszê. Msza
œw. to spotkanie ludzi kochaj¹cych Boga. Ja chcê iœæ i w pe³ni
w niej uczestniczyæ. Im cz³owiek ma g³êbsz¹ wiarê, tym pe³niej w niej uczestniczy,
a uczestnictwo wzmaga tê wiarê. Spróbujmy siê w ni¹ w³¹czyæ,
bêdzie ona dla nas radosnym
czasem spotkania z Jezusem.

Œw. o.Pio, którego 50-t¹ rocznicê œmierci bêdziemy w tym roku
obchodziæ, odkrywa³ niezwyk³¹
g³êbiê ofiary mszy œw. ¯y³ dla
mszy œw. i ¿y³ msz¹ œw. Mszê odprawia³ bardzo d³ugo, ale wielotysiêcznym t³umom tam zgromadzonym, ten czas wcale siê nie
d³u¿y³. O.Pio zachowywa³ siê tak,
jakby widzia³ Pana Jezusa w Hostii. Wierni to widzieli i prze¿ywali mêkê Chrystusa. Utwierdzali
siê w wierze. Ka¿d¹ mszê rozpoczynamy od aktu pokuty. Jaki jest
stan naszych serc, poprzez które
bêdziemy wypraszaæ potrzebne
³aski.
Bo¿e Mi³osierdzie jest nieskoñczone. Chrystus z Krzy¿a wyci¹gn¹³ do nas swoje rêce. W czasie ofiarowania o.Pio przywo³ywa³ do siebie ca³y œwiat. Prosi³
Ducha œw. by potrafi³ prze¿yæ tê
(ci¹g dalszy na str. 8)
mszê.
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