 W przyszłą sobotę swoją praktykę diakońską w naszej parafii kończy dk. Paweł
Zagórski. Serdecznie mu dziękujemy za wszelką pomoc, głoszone Słowo Boże i
okazane serce. Życzymy wielu potrzebnych łask w ostatnich przygotowaniach
do święceń prezbiteratu.

 Rozpoczynamy dzisiaj XIII Tydzień Biblijny. Młodzież z naszego Kręgu Biblijnego
przygotowała karteczki, które zawierają sigla odwołujące nas do konkretnych
fragmentów Pisma Świętego, które prosimy wylosować i zabrać ze sobą, aby w
domach otworzyć Pismo Święte i odczytać swój cytat.

 Młodzież z Kręgu Biblijnego zaprasza do udziału w akcji pod hasłem: DOBRA
NOWINA. Jeżeli żyjesz Słowem Bożym to podziel się tym z innymi. Akcja polega
na zrobieniu sobie wspólnego, najlepiej rodzinnego zdjęcia z własnym
egzemplarzem Pisma Świętego. Zdjęcia prosimy przysyłać w najbliższym
tygodniu na naszą pocztę parafialną lub Facebooka. Ze wszystkich zdjęć
utworzymy galerię na naszej stronie internetowej DOBRA NOWINA 2021, którą
będzie można podziwiać w przyszłym tygodniu.

 W poniedziałek po Mszy Świętej o g. 18.00 spotkanie wspólnoty Przyjaciół
Oblubieńca.

 We wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Młodzieżowego Kręgu biblijnego.
Zachęcamy do wspólnoty młodzież od klasy 6 SP.

 W środę od g. 17.30 modlitwy Apostolatu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.
 W czwartek po Mszy wieczornej nabożeństwo do świętej Rity.
 W piątek o g. 20.00 nabożeństwo Słowa Bożego kończące Tydzień Biblijny.
 W sobotę o g. 11.00 spotkanie grupy Niezwyciężeni.
 W całej Polsce trwa obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl i wypełnić formularz.

 Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii

Dzisiaj Ewangelia jeszcze
nas
umiejscawia
w
niedzielę
zmarwtychwstania, kiedy dwóch z
Emaus
wraca
do
Jerozolimy,
dołącza do pozostałych uczniów, a
tam, podczas gdy to jeden, to drugi
opowiada, że Pan im sie ukazał,
sam Zmartwychwstały staje pośród
nich. Ale jego obecność wprowadza
niepokój. Z jednej strony budzi
trwogę, tak dalece, że zebranym
“zdawało się, że widzą ducha” z
drugiej jego ciało przebite gwoździami i włócznią, jest wymownym
świadectwem tego, że to Jezus ukrzyżowany we własnej osobie: Popatrzcie na
moje ręce i nogi: to Ja jestem.
Jezus “oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma” To nad wyraz ważne.
Uczniowie muszą być obdarzeni głęboką i dokładną znajmościa Pism,
albowiem, jak mówił, święty Hieronim :
“Nieznajomość Pism jest
nieznajomoscią Chrystusa”.
Ale owo zrozumienie słowa Bożego nie jest wiedzą, którą można zdobyć
prywatnie czy też w grupie swoich przyjaciół czy k olegów. Pan ujawnił sens
Pism Kościołowi podczas owej wspólnoty paschalnej, przewodzonej przez
Piotra i innych Apostołów, którym Nauczyciel nakazał, by głosić “nawrócenie w
jego imię... wszystkim narodom”.
Niemniej, żeby być świadkami autentyc znego Chrystusa, uczniowie
muszą – przede wszystkim – wiedzieć jak rozpoznać jego Ciało naznaczone
męką. Jeden z dawnych autorów przekazuje nam następujące zalecenie: “Każdy
kto wie, iż Wielkanoc została poświęcona dla niego, musi pojąć, że jego życie
zaczyna się, kiedy Jezus zmarł, aby nas zbawić?”. Ponadto apostoł musi
rozumnie pojmować Pisma, czytane w świetle Ducha prawdy, który został
rozlany nad Kościołem.

III NIEDZIELA
WIELKANOCY
18.04.2021

PONIEDZIAŁEK
19.04.2021

WTOREK
20.04.2021

7.30

1) + Mirosława i zm. z rodzony
2) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o bł. Boże dla Janiny i Jerzego w 38 r. ślubu

9.30

1) + Jana Bieszka, rodziców, braci i siostry
2) + Stanisława, Wandę i Józefa Hinca

11.00

1) + mamę Elżbietę, ojca Stanisława, Wacława, Franciszka oraz dusze czyśćcowe
2) + Leona i Jana Rychert

12.15

1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o bł. Boże dla Aleksandry i Dariusza w 25 r. ślubu
2) + Tadeusza Pawłowskiego oraz Henryka Wróbel

18.00

+ Leszka Flisikowskiego

7.15

CZWARTEK
22.04.2021

23.04.2021

1) + żonę Irenę Pawłowską dniu urodzin oraz brata Tadeusza
17.00 2) + Wojciecha Grosz w 3 r. śm. oraz zm. z rodzin Formelów, Piochów i Grosz
18.00

1) w intencjach czcicieli MB Trzykroć Przedziwnej
2) + Władysława Hinc w 30 dzień po śm.

7.15

1) + Franciszka, Józefa, Alojzego i Leona
2) +Jana, zm. Czerwińskich i Gizela oraz w pewnej intencji

17.00

1) + Kazimierza Wrońskiego
2) + Brygidę i Gerarda Neubauer

7.15

1) + Barbarę Kochanowską

17.00

1) + teściów Czesławę i Józefa Gorlikowskich
2) + Józefa, Agnieszkę Brzeskich

18.00

1) + syna Leszka oraz męża Antoniego Sikorskiego
2) +Jana, zm. Czerwińskich i Gizela oraz w pewnej intencji

7.15

Z podz. Panu Bogu za naszych kapłanów z prośbą o łaskę powołań
kapłańskich

1) z podz. za otrzym. łaski oraz z prośbą o dary Ducha Świętego dla
Kamila w 18 rocz. urodzin
17.00
2) +Jana, zm. Czerwińskich i Gizela oraz w pewnej intencji
3) + Piotra Konkol

1) w intencji czcicieli świętej Rity
2) + Helenę Kłusiak, Jana oraz z rodz. z obojga stron

7.15

1) + Huberta i zm. z rodz. Żołnowskich i Grzonkowskich
2) + Piotra Konkol

15.00 Msza Święta ślubna
1) + Wandę Kreft w 1 r. śm.
17.00 2) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny Joanny i Piotra z okazji 16 r. ślubu
1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Sylwii i Sylwestra w rocz. ślubu.
18.00
2) podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Danuty i Zbigniewa w 44 r. ślubu.

+ Jerzego Klawikowskiego

1) + Gertrudę Krefta w 15 r. śm., oraz Jana Krefta i zm. z rodzin El18.00 gert
2) + Zygmunta, dziadków z ob. stron oraz dusze czyśćcowe
ŚRODA
21.04.2021

PIĄTEK
Św. Wojciecha, Biskupa
i Męczennika
Uroczystość

18.00

SOBOTA
24.04.2021

7.15

1) + Małgorzatę i Leszka Zielińskich
2) + Jadwigę, Bernarda i Krzysztofa

15.00 Msza Święta ślubna
1) o Boże bł. i potrzebne łaski i zdrowie dla Ireny Grzeni w 80 r. ur.
17.00 2) w int. 7 Róży Matek pw. św. Ludwiga Marii oraz ich rodzin
3) + Piotra Konkol
1) + Romualda Stefanowskiego
18.00 2) + Halinę Stubińską
3) + męża Jarosława Bystroń w 10 r. śm.
IV NIEDZIELA
WIELKANOCY
25.04.2021

7.30

1) + Józefa
2) + Urszulę i Mieczysława Konkol
3) + Piotra Konkol

9.30

1) + Wacława i Stanisława oraz Elżbietę
2) + z rodziny Myśliwiec oraz Emilię Kwidzińską
3) o szczęśliwą opercję oraz łąskę zdrowia dla Renaty i całej rodziny

11.00

1) z podz. za otrzym. łaski z prośba o dalszą opiekę i zdrowie dla Marka w
dniu imienin
2) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny w 40 r. ślubu
3) + Martę Konkol (int. pracowników SP w Kiełpinie)

12.15

1) + Marię, Pawła Jeżewskich
2) + Gintera, Teresę i brata Zbigniewa Doschk oraz dziadków
3) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Marii i Pawła Biangowskich

18.00

+ Józefa oraz dusze czyśćcowe

