INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
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Niedziela 28.04.2019
9.30 Magdalena i Piotr o Boże błogosławieostwo w życiu małżeoskim
11.00 +Mariusz Pawłowski
12.30 O Boże Miłosierdzie i potrzebne łaski, opiekę NMP dla Radka, Sylwii oraz
synów
18.00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
Poniedziałek 29.04.2019
19:00 Int. wolna
Wtorek30.04.2019
13.15 St. Anne’s Family
Środa 1.05.2019
1. +Za zmarłych z rodzin Mosakowskich i Cackowskich (greg.1)
19.00
2. W Bogu wiadomej intencji
Czwartek 2.05.2019
1. +Za zmarłych z rodzin Mosakowskich i Cackowskich (greg.2)
19.00
2. W Bogu wiadomej intencji
Piątek 3.05.2019
1. O pokój i Boże błogosławieostwo dla Polski
19.00
2. +Za zmarłych z rodzin Mosakowskich i Cackowskich (greg.3)
Sobota 4.05.2019
11:00 W int. wynagradzającej za zniewagi N.S.N.M.P
1.+Stanisław Jurek (int. z okazji. dnia urodzin)
17:00
2. +Za zmarłych z rodzin Mosakowskich i Cackowskich (greg.4)
Niedziela 5.05.2019
9.30 O nawrócenie Adriana
11.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieostwo dla
rodziny Różaoskich
12.30 +Za zmarłych z rodzin Mosakowskich i Cackowskich (greg.5)
18.00 Za dusze w czyśdcu cierpiące

Niedziela Miłosierdzia Bożego

28.04.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (J 20,19-31)
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, 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 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, bo 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.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

I CZWARTEK, I PIĄTEK, I SOBOTA MIESIĄCA

„Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”
(J 20, 29). Jezus pochwalił w ten sposób wiarę tych wszystkich, którzy mieli uwierzyd
w Niego nie doznając tej pociechy, jaką mogłoby im dad potwierdzenie wiary przez
świadectwo zmysłów. Piotr, wzruszony żywą wiarą pierwszych chrześcijan, którzy wierzyli
w Jezusa, jak gdyby Go znali osobiście, oddaje chwałę Panu: „Wy, chod nie widzieliście,
miłujecie Go; wy w Niego teraz, chod nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się
radością niewymowną i pełną chwały” (1 P 1, 8). Oto szczęście, jakie daje wiara głoszona
przez Pana, i jaka powinna uszczęśliwiad wierzących wszystkich czasów. Wobec trudności
i wysiłku wierzenia trzeba pamiętad na słowa Jezusa i znaleźd w nich podporę dla wiary
czystej i ogołoconej, lecz pewnej, bo opartej na słowie Boga.
O. Gabriel

OFIARY Z WIELKIEGO TYGODNIA
Wieki Czwartek

370€

Wielki Piątek

1120€

Święcenie pokarmów

Poniedziałek

(ubezpiecznie)

Wielkanocny

2870€

700€

OFIARY Z NIEDZIELI WIELKANOCNEJ
I Kolekta

II kolekta

Koperty jednorazowe

Koperty rejestrowane

1780€

705€

200€

140€

Bóg zapłać
za składaneDofiary
ŚWIATOWE
NI MŁODZIEŻY
Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, która są przeznaczone na bezpośrednie utrzymanie
RAKÓW 2016
naszego kościoła. Są dwa rodzaje kopert K
– jednorazowe
i rejestrowane. W zestawy kopert
rejestrowanych można zaopatrzyd się w biurze duszpasterstwa. Zarejestrowana Ofiara większa
niż 250 euro w ciągu roku od jednej osoby pozwoli nam ubiegad się o dodatkowe 20% od
Revenue.
PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM W KNOCK
XIV Narodowa Polska Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Knock odbędzie się 8 czerwca
2018. Hasłem tegorocznej pielgrzymki jest: “Maryja działająca w mocy Bożego Ducha”.
Pielgrzymkę poprowadzi ks. Ryszard Głowacki, przełożony generalny Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii. Wyjazd 7:30 rano, powrót o godz. 21:00. Zapisy z opłatą 20 Euro
w zakrystii.

W Pierwszy Czwartek modlitwa podczas
Mszy świętej w intencji powołań
do kapłaństwa i życia zakonnego. Po Mszy
świętej wieczornej nabożeństwo przy
wystawionym Najświętszym Sakramencie.
W Pierwszy Piątek możliwość skorzystania
z sakramentu pokuty od godziny 18.00. Po
Mszy świętej - Adoracja Najświętszego
Sakramentu i nabożeństwo ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W Pierwszą Sobotę - zapraszamy na Mszę
świętą o godz. 11.00.

MAJ - MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W tym tygodniu rozpoczyna się maj, miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Pannie.
Zapraszamy na nabożeostwa majowe każdego dnia po Mszy świętej przy figurze Matki
Bożej. Ponadto zapraszamy na Mszę Świetą w poniżej wymienione dni:
 3 maja – Uroczystośd Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
 7 maja – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej
 13 maja – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
 24 maja – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
 31 maja – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Zachęcamy także wiernych do innych sposobów uczczenia Matki Bożej w tym miesiacu,
np. poprzez piegrzymki do sanktuariów maryjnych, odmawianie różanca i modlitwy Anioł
Paoski, poświęcenie domu i rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi, lekturę tekstow
poświęconych Matce Bożej (m.in. list apostolski św. Jana Pawła II „NMP i różaniec”;
„Tajemnica Maryi” św. Ludwika de Montfort; publikacje Wincentego Łaszewskiego).
MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA
W środę, 1 maja Kościół obchodzi wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Serdecznie
zapraszmy na Mszę Świetą o godz. 19:00. W sobotę, 4 maja po Mszy św. o godz. 17:00
odbędzie się Spotkanie grupy Mężczyzn św. Józefa (MSJ - Boży Mężczyzna w XXI wieku).
Więcej informacji o MSJ na stronie www.mezczyzni.net.

