
 Mając na uwadze nowe rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, prosimy  

o przestrzeganie wszelkich dobrze nam znanych zasad higieny i bez-

pieczeństwa.   

 Dzisiaj o g. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 

Zachęcamy do odmawiania Koronki w naszych domach przed obrazem 

Jezusa Miłosiernego w Godzinie Miłosierdzia.  

 W poniedziałek po Mszy Świętej o g. 18.00 spotkanie wspólnoty 

Przyjaciół Oblubieńca.  

 We wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Młodzieżowego Kręgu biblij-

nego. Zachęcamy do wspólnoty młodzież od klasy 6 SP.  

 W środę od g. 17.30 modlitwy Apostolatu Matki Bożej Trzykroć 

Przedziwnej.  

Po Mszy wieczornej zbiórka dla ministrantów.  

 W sobotę o g. 10.00 w kościele odbędzie się spotkanie rodziców dzieci 

przygotowujących się do I Komunii świętej.  

 Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę inwestycyjną. Dzisiaj odbywa się zbiór-

ka  

do puszki na cele charytatywne Kościoła.  

 Dziękujemy panu Sylwestrowi za wypolerowanie miejsca przewodni-

czenia, gongu oraz trybularza.  

 Na naszym cmentarzu trwają prace pielęgnacyjne drzewostanu.  

 Sołectwo zaprasza na wykład nt. znaczenia związków roślinnych w die-

cie współczesnego człowieka. Odbędzie się on w formule online w naj-

bliższy piątek o g. 16.30. Więcej informacji na stronie kielpino.eu. 

 Odeszła do wieczności śp. Jadwiga Kaszuba. Pogrzeb odbył się  

w czwartek.  

 

 

  

         Dzisiaj, w Drugą Niedzielę Wielkanocy, zamykamy oktawę tego okresu 

l iturgicznego. Jest to jedna z dwóch oktaw, która obok oktawy Bożego 

Narodzenia, pozostały po odnowieniu przez Sobór Watykański I I .  Przez osiem 

dni rozważamy ten sam cud i zagłębiamy się w jego sens dzięki światłu Ducha 

Świętego. 

           Z woli Papieża Jana Pawła II , niedzielę tę 

nazywamy Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Jak wyjaśniał  

Ojciec Święty w swojej encyklice Dives in misericordia, 

Boże Miłosierdzie jest objawieniem się Bożej miłości w 

historii  zranionej przez grzech. “Misericordia” 

pochodzi od dwóch słów: “Miseria” i  “Cor”. Bóg wierny 

swoim zamysłom składa w swym Ojcowskim sercu 

naszą nędzną sytuację wywołaną przez grzech. Umarły 

i  zmartywchwstały Jezus Chrystus jest  najwyższym 

przejawem i działaniem Bożego Miłosierdzia. «Tak 

bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał» (J 3,16)  

i  posłał go na śmierć, abyśmy byli  zbawieni.  «Poświęcił Syna by odkupić 

niewolnika», tak głosil iśmy w Orędziu Wigili i Paschalnej.  I po zmar -

twychwstaniu ustanowił Go źródłem ocalenia dla wszystkich, którzy w Niego 

wierzą. Wiarą i nawróceniem przyjmujemy ten skarb Bożego Miłosierdzia.  

           Święta Matka Kościół, który pragnie aby je j synowie czerpali  z życia 

zmartwychwstałego zaleca, by przynajmniej w czasie Wielkanocy przyjmować 

Komunię Św. w łasce uświecającej.  Paschalna Pięćdziesiątnica jest 

odpowiednim czasem, by to wypełnić. Jest dobrym momentem, by się 

wyspowiadać i  przyjąć moc przebaczenia grzechów, którą zmartwychwstały 

Pan ofiarował swojemu Kościołowi, zgodnie z tym co powiedział tylko do 

Apostołów: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym  zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20,22 -23).  



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 

PONIEDZIAŁEK  
12.04.2021 

7.15 1) + ojca Brunona Ćwikałowskiego oraz matkę Stefanię  

17.00 
1) + Teresę  
2) Huberta Żołnowskiego oraz Łukasza Okroy  

 
 
 

18.00 
1) Grażynę Malc  
2) + Jana, zm. Czerwińskich i Gizela oraz w pewnej intencji   

WTOREK 
13.04.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.15 1) + Michała Lewczuk w 5 r. śm.  

17.00 

1) o potrzebne łaski i otwarcie na dary Ducha Św. dla oddanych od 
Boga i Kościoła  
2) + męża Edwarda zm. rodziców Helenę i Józefa oraz rodzeństwo 
Zygmunta, Ryszarda i Danutę  

18.00 

1)  z  podz. za otrzym. łaski w 30 rodz. ślubu oraz z prośba o dalsze 
bł. Boże dla całej rodziny  

2) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dary Ducha Św. dla córki 
Izabeli w 18 r. ur. oraz w intencji Eweliny i Mieczysława w 20 r. 
ślubu.  

ŚRODA 
14.04.2021 

 
 

 
 
 

7.15 1) + Jana, zm. Czerwińskich i Gizela oraz w pewnej intencji   

17.00 
1) + Martę w 47 r. śm. i Bernarda Kosznik oraz dusze czyścowe  
2) o bł. Boże dla członkiń róży oraz zmarłych z rodziny  

18.00 
1) + Kamila Gal w 18 r. śm.  
2) + dusze w czyśćcu cierpiące  

CZWARTEK 
15.04.2021 

7.15 + Helenę, Krzysztofa i Daniela Okrój  

17.00 
1) o rychłe wyniesienie na ołtarze sługi Bożego ks. Antoniego Ara-
smusa oraz bł. Boże dla parafii  
2) + Jana, zm. Czerwińskich i Gizela oraz w pewnej intencji   

 
18.00  

1) + rodziców, dziadków z ob. stron oraz zm. z rodziny  
2) + Monikę, Antoniego i Stanisława Konkol oraz Krystynę i Elżbietę 
Pawłowskie  

PIĄTEK 
16.04.2021 

7.15 
1) o bł. Boże dla czcicieli Bożego Miłosierdzia  
2) + Dariusza Cyperskiego w 30 dzień o śmierci  

17.00 
1) + Małgorzatę  
2) o dary Ducha Św. dla dzieci Marty, Elizy i Agaty  

 
18.00 

1) w intencji czcicieli św. Jana Pawła II  
2) + Erykę oraz zm. z rodziny  

SOBOTA 
17.04.2021 

7.15 1) + Jana, zm. Czerwińskich i Gizela oraz w pewnej intencji   

 
17.00 

1) + Mariana Malek  
2) + dusze w czyśćcu cierpiące  

18.00  
1) + Klarę i Jerzego Lewna  
2) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Ludwiki w 
80 r. urodzin  

III NIEDZIELA  
WIELKANOCY  

18.04.2021 
  

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 Da-
riusza w 25 r. ślubu 
2) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Tadeusza Pawłowskiego oraz 
Henryka Wróbel  

 18.00 + Leszka Flisikowskiego  
 


