
 Mając na uwadze nowe rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, prosimy  

o przestrzeganie wszelkich dobrze nam znanych zasad higieny i 

bezpieczeństwa.   

 Trwamy w nowennie do Bożego Miłosierdzia. Codziennie przed Mszą 

Świętą wieczorną.  

 Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze święte jak w każdą niedzielę. 

Ofiary składane w tym dniu przeznaczone są na katolickie szkolnictwo. 

 we wtorek modlitwy Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy wieczornej 

spotkanie wspólnoty.  

 w środę od godz. 17.30 modlitwy Apostolatu Matki Bożej Trzykroć 

Przedziwnej.  

 W piątek na g. 20.00 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła czyli 

rozważanie 14 stacji od Zmartwychwstania Jezusa.  

 w sobotę o g. 11.00 spotkanie grupy Niezwyciężeni.  

 Przyszła niedziela poświęcona będzie tajemnicy Miłosierdzia Bożego. 

Jest to patronalny dzień dla wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia. 

Prosimy, by podczas sumy przy ołtarzu stanął sztandar Miłosierdzia 

Bożego. O godz. 15.00 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

Zachęcamy do odmawiania Koronki w naszych domach przed obrazem 

Jezusa Miłosiernego w godzinie miłosierdzia.  

 Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę.  

 Polecamy nowy numer Pielgrzyma. Dzisiaj w Michałkach ostatni 

dodatek przygotowany przez Młodzieżowy Krąg Biblijny o tematyce 

Zmartwychwstania.   

 

 

  

             

           Przeżywany Wielkanoc z wielką radością. Chrystus zmartwychwstał: 

świętujmy to wydarzenie pełni radości i miłości. Dziś Chrystus pokonał 

śmierć, grzech, i smutek...i otworzył nam drzwi nowego życia, autentycznedo 

życia, które Duch Święty ofiarowuje nam z czystej łaski. Niech nikt dziś nie 

będzie smutny! Chrystus jest naszym Pokojem i naszą Droga na zawsze. On 

dziś «objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu 

najwyższe jego powołanie». (Sobór Watykański II.  Gaudium et Spes, 22).  

 

          Wielkim znakiem, który ukazuje nam dziś Ewangelia jest pusty grób 

Jezusa. Już nie musimy szukać pośród umarłych Tego, który żyje, gdyż 

zmartwychwstał. A uczniowie, którzy go potem ujrzą zmartwychwstałego – to 

znaczy doświadczą go realnie podczas cudownego spotkania, zrozumieją że w 

grobie została pustka. Pusty grób i ukazywanie się Jezusa są wielkimi 

znakami dla wierzących. W Ewangelii czytamy, że «wszedł do wnętrza także 

i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył» (J 

20,8). Umieć dostrzec zmysłem wiary, że ta pustka, a także leżące płótna 

oraz chusta, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 

oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu są małymi znakami paschy Boga, 

nowego życia. Miłość potrafi dostrzec to, czego nie dostrzegają inni, i 

wystarczają jej małe znaki. Uczeń, «którego Jezus kochał» (J 20,2) kierował 

się miłością, którą otrzymał od Chrystusa.  

 

          “Ujrzeć i uwierzyć” uczniów muszą stać się także i nasze. Odnówm y 

naszą wiarę paschalną. Niech Chrystus będzie we wszystkim naszym Panem. 

Pozwólmy,by jego Życie ożywiało nasze, odnówmy łaskę chrztu świętego, 

który otrzymaliśmy. Stawajmy się Jego apos tołami i uczniami. Kierujmy się 

miłością i głośmy wszystkim radość płynąca z wiary w Chrystusa. Bądźmy 

pełnymi nadziei świadkami Jego zmartwychwstania . 



NIEDZIELA  
ZMARTWYCH-

WSTANIA  
PAŃSKIEGO  
4.04.2021 

7.30 
1) W intencji parafian  
2) ++ Zdzisława Zielińskiego, Krystynę i Zygmunta Blok 
3) + Romana Cieszyńskiego 

9.30 
1) rez. 
2) + Alfonsa Sitterlee 
3) ++ Urszulę i Wojciecha Syczewskich 

11.00 
1) o bł. Boże dla bpa Arkadiusza i Ryszarda oraz całej diecezji 
2) ++ Jana i Helenę Dera 
3) + Pawła Stolc z prośbą o wieczny pokój 

12.15 

1) + Hannę Schwichtenberg 
2) z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dary Ducha 

Świętego dla Natalii z okazji 18. urodzin 
3)   z podz. za dar Eucharystii oraz za wstaw. o. Maksymiliana Kolbego o 
światło Ducha Świętego, umocnienie w wierze, nadziei i miłości dla bliskich z 
rodzin Flisikowskich, Pacan, Kuźmickich  i Zaporowskich 

18.00 ++ Annę, Tadeusza i Bartka Myszk 

PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY 

5.04.2021 
7.30 

1) + Jana Jereczek w 2 r. śm. 
2) rez.  
3) z podz. za otrzym. łaski i prośbą o dalsze opiekę dla Ewy i Mirosława w 35 

r. ślubu  

9.30 
1) + Alfonsa Siterlee i Franciszka Plichtę oraz Wandę Siterlee  
2) o zdrowie i bł .Boże dla mamy Genowefy w 70 urodziny 
3) + męża Jana w 12 r. śm., rodziców i teściów z ob. stron 

11.00 
1) + męża Jana Gizela w 1 r. śm.  
2) + Brunona  
3) o łaskę zdrowia dla męża Jacka   

 
12.15 

1) + Krystynę Breza w rocz. śm.  
2) + Gerarda Lange i duszę czyścowe 
3) + Annę, Stanisława i braci Wrońskich    

 18.00 + zm. z rodz. Magulskich, Schiwichtenberg i Ziuba  

WTOREK 
WIELKANOCNY 

6.04.2021 
 

7.15 
1)  + Jana z. rodz. Czerwińskich i Gizela oraz w pewnej intencji  
2)  + Tomasza Walaszkowskiego w 30 dzień po śm.  

17.00 
1) + Marię, Pawła Jeżewskich  
2) w intencji Ap. Dobrej Śmierci  

18.00 
1)  + Gerarda Pionke w 2 r. śm . 
2)  + Franciszka Cyman w 3. śm.  

ŚRODA  
WIELKANOCNA  7.15 1) + Monikę, Łucję i Pawła  

 
ŚRODA 

WIELKANOCNA  
7.04.2021 

17.00 
1) + Bernarda, Helenę, Romana, Klemensa  
2)  + Zygmunta Kasyna w 16 r. śm.  

18.00 
1) + Barbarę i Władysława Litwin  
2) .+ Jana, z rodz. Czerwińskich i Gizela oraz w pewnej intencji  

CZWARTEK 
WIELKANOCNY 

8.04.2021 

7.15 + Małgorzatę i Edmunda Karczewskich  

17.00 
1) + Przeymysława, dziadków i chrzestnych z ob. stron  
2) o bł. Boże w rodzinie  

 
18.00  

1) + Zygmunta  
2) + Jana, z rodz. Czerwińskich, Gizela oraz w pewnej intencji  

PIĄTEK 
WIELKANOCNY 

9.04.2021 

7.15 + Jana, z rodz. Czerwińskich, Gizela oraz w pewnej intencji 

17.00 
1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Gabrieli i Bronisława 
w 38 r. ślubu 
2) + Bogumiłę Miłosz  

 
18.00 

1) + męża, szwagrów i zięcia  
2) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Gabrieli i Bronisława 
w 38 r. ślubu 

SOBOTA 
WIELKANOCNA 

10.04.2021 
7.15 

1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę i Dary Ducha Świętego 
dla Ani w dniu ur.  

 
17.00 

1) + Brunona i Agnieszkę Elgiert  
2) + Adama, Wacława i Franciszka  

18.00  
1) + Elżbietę w dniu ur. i Jana Gizelę  
2) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę i Dary Ducha Świętego 
dla całej rodziny 

II NIEDZIELA  
WIELKANOCY  

czyli Miłosierdzia 
Bożego 

11.04.2021 
 

7.30  
1) + Sławomira Sopelak w rocz. śm. rodziców z ob. stron, Teresę i Agnieszkę  
2) o bł. Boże i łaskę zdrowia dla córki Agnieszki i synowej Ewy i Ani oraz 
wnuczek Anieli i Oli  

 
9.30 

1) + Antoniego oraz zm. z rodz. Wrońskich  
2) + Alfonsa Siterlee w 8 r. sm.  

 
11.00 

1) o zdrowie i bł. Boże dla męża Romana w dniu urodzin  
2) o uwielbienie Bożego Miłosierdzia  

 
12.15 

1) + Łukasza Okrój  
2) + ks. kan. Wojciecha Wiśniewskiego  

 
18.00 + Stanisława, Irenę Szymichowskich  

 


