
 Dziękujemy grupie św. Józefa za prace porządkowe na cmentarzu i przy 

grocie. Cieszę, się że wśród pracujących nie zabrakło dzieci i młodzieży.  

 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 czwartek przed Mszą wieczorną nabożeństwo do św. Michała Archa-

nioła. Po Mszy wieczornej spotkanie kandydatów do bierzmowania.  

 W pierwszą sobotę miesiąca od godz. 6.45 modlitwy do Niepokalanego 
Serca Maryi. Po Mszy porannej odwiedziny chorych z posługą sakra-
mentalną.  

 W sobotę Spotkanie rodziców i dzieci komunijnych.  

Klasy III C + Borcz – g. 11.00; klasy III A,B – g. 12.00  

 Nabożeństwa Majowe w naszym kościele odprawiamy codziennie o 
godz. 17.45  

 1 maja (sobota) obchodzimy wspomnienie świętego Józefa 
Rzemieślnika. Jest to dobra okazja do rozpoczęcia indywidualnego 
przygotowania do zawierzenia się św. Józefowi które trwa 33 dni. 
Chętnych którzy chcieliby nabyć książkę do takiego przygotowania 
prosimy o wpisanie się na listę która znajduje się w zakrystii. Książki 
będą do odbioru w piątek w zakrystii bądź plebanii.  

 Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.  

 

  

             Dzisiaj Jezus mówi nam: ”Ja jestem 

dobrym pasterzem” (J 10,11). Święty Tomasz z  

Akwinu komentując owo stwierdzenie, pisze, iż 

“wydaje sie oczywiste, że tytuł pasterza pasuje do 

Chrystusa. Bo podobnie jak pasterz prowadzi paść  

swoje owce, tak Chrystus posila wiernych 

duchowym pokarmem, swoim własnym Ciałem i 

swoją własną Krwią”.  Po zmartwychwstaniu 

powierzył wypasanie Piotrowi, Apostołom i  

Kościołowi po wsze czasy.  

          Poprzez swych pasterzy Chrystus 

przekazuje swoje Słowo, rozdziela swoją łaskę w 

sakramentach i  prowadzi swoje stado ku Królestwu: On sam oddaje siebie 

jako posiłek w sakramencie Eucharystii , przekazuje Słowo Boga i  Jego nauki, i 

troskliwie prowadzi swój Lud. Jezus wystarał się dla swego Kościoła o 

pasterzy, podług serca, to znaczy ludzi, którzy działając w Jego osobie przez 

sakrament święceń, oddają swoje życie za swe owce, z miłością pasterską, w 

pokornym duchu służby, z łagodności ą, cierpliwościa i  si łą. Święty Augustyn 

często mówił o teh wymagającej cierpliwości pasterza: “nie opuszcza mnie 

troska o godne spełnienie tego urzędu. (…) Choć z jednej strony przeraża 

mnie, że jestem dla was, z drugiej pociesza mnie to, że jestem z wami .  Dla 

was jestem biskupem, z wami chrześcijaninem”.  

           I każdy z nas, chrześcijan, pracujemy wspomagając pasterzy, modlimy 

się za nich, miłujemy ich i  jesteśmy im posłuszni.  Jesteśmy rówież pasterzami 

dla braci, wzbogacając ich o otrzymane łaski i  naukę, dzieląc się troskami i  

radościami, całym sercem pomagając wszystkim. Poświęcamy całe swoje 

życie tym wszystkim wsród których żyjemy, w sferze życia rodzinnego, 

społecznego i  zawodowego, oddając życie za nich wszystkich w duchu 

Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć (Mt 20,28).  



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 operację oraz łaskę zdrowia dla Renaty i całej rodzi-
ny 

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 

PONIEDZIAŁEK 
26.04.2021 

7.15 + ks. Wojciecha Wiśniewskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

17.00 
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Teresy 
Przemysława w 18. r. ślubu oraz dary Ducha Świętego dla dzieci 

18.00 + Pawła Dampc i żonę Stefanię (w 19. r. śm. Pawła) 

WTOREK 
27.04.2021 

7.15 
W podz. za dzieło i prowadzenie Boże Apostolatu MB Trzykroć 
Przedziwnej   

17.00 
1) + rodziców Irenę i Ryszarda Gogol 
2) + Jana, zm. Czerwińskich i Gizela oraz w pewnej intencji 

18.00 
1) + Stefanię i Leona 
2) + Katarzynę w roczn. śm. 

ŚRODA 
28.04.2021 

 
 
 
 
 
 
 

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

17.00 
1) + Klemensa i Gertrudę Litwin  
2) + Andrzeja Wejer  

18.00 

1) o Boże bł. dla członków Róży św. J. Beretty Molla oraz wieczny 
pokój dla zmarłych 

2) z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w roczn. ślubu 
Marioli i Henryka Funk   

CZWARTEK 
Św. Katarzyny 

Sieneńskiej             
patronki Europy 

29.04.2021 

7.15 + Lucynę Kreft w 30. dzień po śmierci  

17.00 
1) + Lidię Burclaw w 1. r. po śmierci 
2) + Jana, zm. Czerwińskich i Gizela oraz w pewnej intencji 

18.00  
1) w intencji czcicieli św. Michała Archanioła  
2) + Antoniego w dniu urodzin  

PIĄTEK 
30.04.2021 

7.15 
Z podz. za przeżyte wspólne lata z prośbą o Boże prowadzenie dla 
Agaty i Jacka 

17.00 + Matyldę i Józefa Szczypior oraz zm. z rodz. Szczypior  

 
18.00 

1) + Leokadię i Jana Machola 
2) + Augustyna i Jana Stencel  

SOBOTA 
Św. Józefa          

Rzemieślnika 
1.05.2021 

7.15 
1) int. wynagradzająca NS przez wst. Matki Bożej 
2) z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Małgosi i 
Krystiana oraz Dary Ducha Świętego dla dzieci  

15.00 Msza Święta ślubna  

17.00 
1) o potrzebne łaski dla pracowników i właścicieli firmy budowlanej 
MIOTK  
2) + Zdzisława Zielińskiego i Józefa Stencel 

18.00  
1) + Jadwigę i Pawła z ok. urodzin oraz za Hieronima 
2) + Elżbietę i Huberta Hirsz 
3)  

V NIEDZIELA  
WIELKANOCY  

2.05.2021 
 

7.30  
1) + Zygmunta 

2) + Wandę i Bernarda Grzegowskich oraz Klemensa Zielińskiego 

9.30 
1) + Gertrudę Kierznikiewicz i brata Ryszarda  
2) + Bronisława Hubińskiego 

11.00 
1) o błog. Boże dla bp. Ryszarda, Arkadiusza oraz diecezji 
2) + Monikę i Franciszka Pakur 

12.15 

1) + męża Mariana w 67 r. urodzin i ++ z rodziny Czerwińskich i Ja-
lowskich  
2) z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Teresy i 
Antoniego w 45. r. ślubu  

18.00 + teściów i ++ z rodz. oraz dusze w czyśćcu cierpiące  
 


