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Grób pusty... 
Zmartwychwsta³!

Gdzie jest Jezus? 
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Ewangeliczne zamyœlenie
                      Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego             

 Ewangelia:  Ewangelia J 20, 1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze by³o ciemno, Maria 
Magdalena uda³a siê do grobu i zobaczy³a kamieñ odsuniêty od grobu. Pobieg³a wiêc i 
przyby³a do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kocha³, i rzek³a do 
nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go po³o¿ono. Wyszed³ wiêc Piotr i ów drugi 
uczeñ i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeñ wyprzedzi³ Piotra i 
przyby³ pierwszy do grobu. A kiedy siê nachyli³, zobaczy³ le¿¹ce p³ótna, jednak¿e nie 
wszed³ do œrodka. Nadszed³ potem tak¿e Szymon Piotr, id¹cy za nim. Wszed³ on do 
wnêtrza grobu i ujrza³ le¿¹ce p³ótna oraz chustê, która by³a na Jego g³owie, le¿¹c¹ nie 
razem z p³ótnami, ale oddzielnie zwiniêt¹ w jednym miejscu. Wtedy wszed³ do wnêtrza 
tak¿e i ów drugi uczeñ, który przyby³ pierwszy do grobu. Ujrza³ i uwierzy³. Dot¹d bowiem 
nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, ¿e On ma powstaæ z martwych.                         
Oto S³owo Pañskie 

Tê kontemplacjê ewangeliczn¹ mo¿na zaplanowaæ na wczesny ranek, gdy jest jeszcze 
ciemno. Budz¹c siê wczeœniej, bêdê chcia³ towarzyszyæ Marii Magdalenie id¹cej do grobu, 
aby namaœciæ cia³o Pana (w. 1). Zauwa¿ê jej czu³¹ mi³oœæ do Jezusa oraz zachowanie, gdy 
spostrzeg³a, ¿e grób jest pusty. „Zabrano Pana...” (w. 2). Magdalena powiadamia Piotra i 
Jana, ¿e w grobie nie ma Pana. Bêdê przygl¹da³ siê ich reakcjom. Cierpienie, 
rozczarowanie mog¹ zamkn¹æ umys³ i serce na ¿ywego Jezusa znajduj¹cego siê tu¿ obok. 
Przypomnê sobie bolesne sytuacje z w³asnego ¿ycia, w których traci³em poczucie bliskoœci 
Boga. Opowiem o tym Jezusowi. Piotr i Jan biegn¹ do grobu (ww. 3-4). Do³¹czê do nich, 
aby dzieliæ ich pe³ne nadziei przeczucia. W „biegu za ¿ywym Bogiem” ods³ania siê 
najwiêksze pragnienia ludzkiego serca. Czy pamiêtam chwile, w których mocno têskni³em 
za Bogiem? Poproszê o dar niegasn¹cej têsknoty za Bogiem. „Ujrza³ i uwierzy³” (w. 8). 
Znak pustego grobu pomóg³ im odzyskaæ wiarê w ¿ywego Jezusa. Bêdê prosi³ Jezusa 
zmartwychwsta³ego o œwiat³e oczy serca, abym dostrzega³ codzienne znaki Jego 
serdecznej bliskoœci i ¿ywej obecnoœci, zw³aszcza w momentach próby.  Bêdê 
kontemplowa³ Jezusa zmartwychwsta³ego i powtarza³ w sercu: „Rabbuni, wierzê w 
Ciebie. Jesteœ moim ¿yciem!”.
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Z okazji Œwi¹t Zmartwychwstania Chrystusa Pana 
sk³adamy wszystkim naszym Parafianom oraz ich 
goœciom gor¹ce i szczere ¿yczenia, aby Chrystus 

Zmartwychwsta³y by³ zawsze nasz¹ si³¹, 
nasz¹ nadziej¹, nasz¹ mi³oœci¹ i naszym ¿yciem. 

Niech ta moc, p³yn¹ca z Jego Zmartwychwsta³ego 
Serca rozpala nasze codzienne ¿ycie, obejmuje 

wszystkie troski rodzinne, pomaga w pracy 
zawodowej i tak prowadzi, abyœmy w ka¿dej chwili 

naszego ¿ycia i w ka¿dym dzia³aniu czuli i ufali, 
¿e Bóg jeden jest naszym prawdziwym ¿yciem, 

gdy¿ jest Bogiem ¿ywych. 
Niech te œwiêta, tak w³aœnie prze¿ywane pomog¹ 

na nowo odkryæ, ¿e Bóg jest zawsze z Nami.

Wasi Duszpasterze 
                          i 

Redakcja naszego Tygodnika 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

ja z ib³. Sanc  S ymkowa k 

„

Jestem hosti¹ w Twym rêku, 
O Jezu, Stwórco. mój i Panie,

Cicha, ukryta, bez krasy i wdziêku,
Bo ca³a piêknoœæ mej duszy we wnêtrzu

 odbita zosta³a. 

(Dz 1629)

Gdzie¿ bêdzie ta mi³oœæ – jak nie w klasztorze? – 
gdzie s¹ te same œluby, ten same przepisy, ci sami 
Prze³o¿eni i wszystko jest wspólne. Œw. Pawe³ tak 
bardzo zaleca³ mi³oœæ wspóln¹ – to wzajemne 
noszenie brzemion: jedni drugich brzemiona 
noœcie3: konieczna jest wyrozumia³oœæ dla 
drugich, a surowoœæ dla siebie. 
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Zmartwychwstanie a nauka Koœcio³a
I. Wydarzenie historyczne i transcendentne
Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest 
wydarzeniem rzeczywistym, które posiada³o 
potwierdzone historycznie znaki, jak œwiadczy o tym 
Nowy Testament. Ju¿ oko³o 56 r. œw. Pawe³ mo¿e 
napisaæ do Koryntian: "Przekaza³em wam na pocz¹tku 
to, co przej¹³em: ¿e Chrystus umar³ - zgodnie z Pismem - 
za nasze grzechy, ¿e zosta³ pogrzebany, ¿e 
zmartwychwsta³ trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i ¿e 
ukaza³ siê Kefasowi, a potem Dwunastu" (1 Kor 15, 3-4). 
Aposto³ mówi tu o ¿ywej tradycji Zmartwychwstania, 
któr¹ przej¹³ po swoim nawróceniu pod Damaszkiem. 
(KKK 639)
Pusty grób
Dlaczego szukacie ¿yj¹cego wœród umar³ych? Nie ma 
Go tutaj; zmartwychwsta³" (£k 24, 5-6). Pierwszym 
elementem w ramach wydarzeñ paschalnych jest pusty 
grób. Nie jest to sam w sobie bezpoœredni dowód. 
Nieobecnoœæ cia³a Chrystusa w grobie mo¿na by 
wyt³umaczyæ inaczej. Mimo to pusty grób stanowi³ dla 
wszystkich istotny znak. Jego odkrycie przez uczniów 
by³o pierwszym krokiem w kierunku rozpoznania 
samego faktu zmartwychwstania Chrystusa. Najpierw 
mia³o to miejsce w przypadku pobo¿nych kobiet, a 
potem Piotra . Uczeñ, "którego Jezus kocha³" (J 20, 2), 
stwierdza, ¿e wchodz¹c do pustego grobu i widz¹c 
"le¿¹ce p³ótna" (J 20, 6), "ujrza³ i uwierzy³" (J 20, 8). 
Zak³ada to, ¿e widz¹c pusty grób, uzna³, i¿ nieobecnoœæ 
cia³a Jezusa nie mog³a byæ dzie³em ludzkim i ¿e Jezus 
nie powróci³ po prostu do ¿ycia ziemskiego, jak sta³o siê 
w przypadku £azarza. (KKK 640)
Ukazywanie siê Zmartwychwsta³ego
Maria Magdalena i pobo¿ne kobiety, które przysz³y, by 
dokonaæ namaszczenia cia³a Jezusa pogrzebanego 
pospiesznie w Wielki Pi¹tek wieczorem z powodu 
zbli¿aj¹cego siê szabatu, pierwsze spotka³y 
Zmartwychwsta³ego. Tak wiêc by³y one pierwszymi 
zwiastunami Zmartwychwstania Chrystusa dla samych 
Aposto³ów. Nastêpnie Jezus ukazuje siê w³aœnie tym 
ostatnim, najpierw Piotrowi, a potem Dwunastu. Piotr, 
powo³any do umacniania wiary swoich braci, widzi wiêc 
Zmartwychwsta³ego pierwszy i na podstawie jego 
œwiadectwa wspólnota stwierdza: "Pan rzeczywiœcie 
zmartwychwsta³ i ukaza³ siê Szymonowi!" Wszystko, co 
wydarzy³o siê w czasie tych dni paschalnych, anga¿uje 
ka¿dego z Aposto³ów - szczególnie Piotra - w 
budowanie nowej ery, która rozpoczê³a siê w 
poranek wielkanocny. Jako œwiadkowie 
Zmartwychwsta³ego bêd¹ oni fundamentami Jego 
Koœcio³a. Wiara pierwszej wspólnoty wierz¹cych 
opiera siê na œwiadectwie konkretnych ludzi, 
znanych chrzeœcijanom i w wiêkszoœci ¿yj¹cych 
jeszcze poœród nich. Tymi "œwiadkami 
Zmartwychwstania Chrystusa" s¹ przede 
wszystkim Piotr i Dwunastu, ale nie tylko oni: 

Pawe³ mówi bardzo jasno, ¿e Jezus ukaza³ siê 
piêciuset osobom równoczeœnie, a ponadto Jakubowi 
i wszystkim Aposto³om. Wobec tych œwiadectw nie 
mo¿na interpretowaæ Zmartwychwstania Chrystusa poza 
porz¹dkiem fizycznym i nie uznawaæ go za fakt historyczny. 
Z faktów wynika, ¿e wiara uczniów zosta³a poddana 
radykalnej próbie przez mêkê ich Nauczyciela i Jego 
zapowiedzian¹ wczeœniej œmieræ na krzy¿u. Wstrz¹s 
wywo³any przez mêkê by³ tak wielki, ¿e uczniowie (a 
przynajmniej niektórzy z nich) nie uwierzyli od razu w 
wiadomoœæ o Zmartwychwstaniu. Ewangelie s¹ dalekie od 
pokazania nam wspólnoty opanowanej jak¹œ mistyczn¹ 
egzaltacj¹; przeciwnie, pokazuj¹ uczniów zasmuconych 
("zatrzymali siê smutni": £k 24, 17) i przera¿onych. Dlatego 
nie uwierzyli oni pobo¿nym kobietom wracaj¹cym od grobu 
i "s³owa te wyda³y im siê czcz¹ gadanin¹" (£k 24, 11). Gdy 
Jezus ukazuje siê Jedenastu w wieczór Paschy, "wyrzuca im 
brak wiary i upór, ¿e nie wierzyli tym, którzy widzieli Go 
zmartwychwsta³ego" (Mk 16, 14). Uczniowie w¹tpi¹ nawet 
wtedy,  gdy  s t a j¹  w  ob l i czu  samego  Jezusa  
Zmartwychwsta³ego, tak bardzo wydaje siê im to 
niemo¿liwe; s¹dz¹, ¿e widz¹ ducha. "Z radoœci jeszcze nie 
wierzyli i pe³ni byli zdumienia" (£k 24, 41). Tomasz 
doœwiadczy takiej próby w¹tpliwoœci; a mimo ostatniego 
ukazania siê Jezusa w Galilei, o czym wspomina Mateusz, 
"niektórzy jednak w¹tpili" (Mt 28, 17). Jest wiêc 
bezpodstawna hipoteza, wed³ug której Zmartwychwstanie 
by³oby "wytworem" wiary (czy ³atwowiernoœci) Aposto³ów. 
Przeciwnie, ich wiara w Zmartwychwstanie zrodzi³a siê - 
pod dzia³aniem ³aski Bo¿ej - z bezpoœredniego 
doœwiadczenia rzeczywistoœci Jezusa Zmartwychwsta³ego. 
S t a n  c z ³ o w i e c z e ñ s t w a  C h r y s t u s a  
Zmartwychwsta³ego
Jezus Zmartwychwsta³y nawi¹zuje z uczniami 
bezpoœredni kontakt przez dotyk i wspólny posi³ek. 
Zaprasza ich w ten sposób do uznania, ¿e nie jest 
duchem, ale przede wszystkim do stwierdzenia, ¿e 
zmartwychwsta³e cia³o, w którym siê im ukazuje, jest 
tym samym cia³em, które zosta³o umêczone i 
ukrzy¿owane, poniewa¿ nosi On jeszcze œlady swojej 
mêki. To autentyczne i rzeczywiste cia³o posiada 
jednak równoczeœnie nowe w³aœciwoœci cia³a 
uwielbionego: nie sytuuje siê ono ju¿ w czasie i 
przestrzeni, ale mo¿e uobecniæ siê na swój sposób, 
gdzie i kiedy chce, poniewa¿ Jego cz³owieczeñstwo 
nie mo¿e ju¿ byæ zwi¹zane z ziemi¹ i nale¿y 
wy³¹cznie do Boskiego panowania Ojca. Z tego 
powodu Jezus Zmartwychwsta³y jest ca³kowicie 
wolny w wyborze form ukazywania siê: w postaci 
ogrodnika lub "w innej postaci" (Mk 16,12) ni¿ ta, 
jak¹ znali uczniowie, by w ten sposób wzbudziæ ich 
wiarê. 

Mateusz Bednarek 



                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   23. 04. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  22. 04. 2019 r.             

Czwartek  25. 04. 2019 r.     

NIEDZIELA    28. 04. 2019 r.         

PI¥TEK  26. 04. 2019 r.         

ŒRODA  24. 04. 2019 r.

SOBOTA   27. 04. 2019 r.
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  7.30 + Jan Miœ 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Czes³aw  Goliñski (22 rocz. œm.)., Maria,  
            Józef  Maciejewscy 
15.30 + Antoni (20 rocz. œm.) Pelagia, Krystian 
           Lepka i  zmarli z rodziny Lepków i Chlebosiów 
18.30 + Maria Kowalewska (I rocz. œm.). Genowefa 
            Natoniewska (16 rocz. œm.)    

  7.30 + Ryszard   Ludwiczak 
13.00 Otwarcie sezonu motocyklowego 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie 
          oraz opiekê  Matki Bo¿ej z okazji 30 rocznicy œlubu: Piotra i Bo¿eny 
15.30 + Jolanta Marciniak 
16.15. Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie 
           oraz opiekê Matki Bo¿ej z okazji 50 rocznicy œlubu: Kazimiery i Tadeusza
           Wa³êsów 
17.15 Z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. zdrowie i opiekê 
          Matki  Bo¿ej dla  Wiktorii  z okazji 18 rocznicy urodzin 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Czes³aw Cegie³³a (14 rocz. œm.) i za zmar³ych z Rodziny 

  7.30 + Marian  Tomaszewski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Ks. Marek, Ks. W³adys³aw, Ks. Grzegorz 
          i Ks. Jan 
15.30 + Stanis³aw  Jakubowski 

18.30 + Marek Fluder, Wiktoria 
          + Czes³aw Fluder 
          i za  zmar³ych z Rodziny 

18.30 Msza œw. o uzdrowienie 

  7.30 + Anna i Franciszek Skupiñscy 
  7.30 W intencji p. Adama ze sklepiku z proœb¹ 
          o Bo¿e b³og. zdrowie i potrzebne ³aski 
  9.00 + Tadeusz Siorek, Helena, Wojciech Siorek, 
          +Ignacy Gierz, Genowefa Cha³upnik 
          i za zmar³ych z Rodziny 
10.30 W intencji Bogu wiadomej

12.00 
 - rozpoczêcie 

          Roku Jubileuszowego - 25 lat naszej Parafii. 
          Ks. Bp. Stanis³aw Napiera³a  
15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 Za ¿yj¹cych 
17.00 
18.30 + Stefania i Aleksander Wieteccy

Suma Odpustowa – ZA PARAFIAN  
          BIERZMOWANIE

FESTYN RODZINNY

  7.30 + £ucja Marciniak  (7 rocz. œm.). 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Tadeusz  Lewandowski (5 rocz. œm.) 
          i zmar³ych z Rodziny Lewandowskich 
15.30 
18.30 + Wojciech Œwitalski 
18.30 + Jerzy, Dorota ¯ak, Wies³aw Adamiak

W intencji ks. Jerzego z okazji imienin

 

  7.30 + Zbigniew   Jacek Dobiszewski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ 
          o Bo¿e b³og. i zdrowie oraz opiekê Matki Bo¿ej z okazji 
          50 rocznicy œlubu: Emilii i Jerzego 
16.15 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e
          b³og. i zdrowie oraz opiekê  Matki Bo¿ej z okazji 50 
          rocznicy œlubu: Krystyny i Ryszarda 
17.45 Ró¿aniec za zmar³ych z wymienianek rocznych 
18.30 Za zmar³ych  

  7.30 + Jan Trzciñski (4 rocz. œm.) i zmar³ych z rodziny 
   9.00 + Maria Klemt (15 rocz. œm.) oraz za zmar³ych Rodziców 
          i Teœciów 
10.30 + Janina Nawrot  i + Jan Nawrot i zm. z Rodziny
12.00 + Bronis³awa  13 rocz. œm.) Czes³aw i Bogus³aw Talbierz 
          i  zmar³ych z   rodziny  Talbierzów i Pabiszczaków 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30  oraz 6 rocznicy 
          urodzin Olka z podziêkowaniem  za otrzymane ³aski z
          proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie 
18.30 + Marianna, W³adys³aw Mieszala i za zmar³ych z Rodziny 

W intencji Ks. Jerzego z okazji imienin
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HUMOR  Patron tygodnia
Matka Bo¿a Dobrej Rady

Kult Matki Bo¿ej Dobrej Rady zwi¹zany jest 
nierozerwalnie z obrazem Maryi pod tym samym 
tytu³em, który znajduje siê w koœciele augustianów 
w Genazzano w Umbrii we W³oszech. Pochodzi on 
z pierwszej po³owy XV wieku. Zwi¹zana jest z nim 
pewna opowieœæ. Kiedy w Genazzano koñczono 
budowê koœcio³a dla Matki Bo¿ej, na jednej z jego 
œcian pojawi³ siê wizerunek Maryi z Dzieci¹tkiem. 
Wiadomoœæ o tym szybko siê rozesz³a. Gdy 
któregoœ dnia przyszli do Genazzano dwaj 
pielgrzymi z Albanii, rozpoznali w obrazie 
wizerunek Matki Bo¿ej Dobrej Rady ze Szkodry, 
miejscowoœci le¿¹cej w ich ojczyŸnie. Ju¿ w XV i 
XVI wieku obraz zas³yn¹³ wieloma ³askami, 
dlatego w 1682 r. za zgod¹ papie¿a Innocentego XI 
zosta³ ukoronowany. Do rozszerzenia kultu Matki 
Bo¿ej Dobrej Rady przyczyni³ siê augustianin o. 
Andrzej Bacci. Podczas ciê¿kiej choroby z³o¿y³ on 
œlub, ¿e je¿eli Maryja uzdrowi go, zajmie siê 
rozpowszechnianiem kopii tego obrazu. Wype³ni³ 
swój œlub, dziêki czemu prawie 70 000 kopii tego 
obrazu zosta³o rozwiezionych po ca³ym œwiecie. 
Matkê Dobrej Rady mo¿na prosiæ o orêdownictwo, 
zw³aszcza wtedy, gdy stajemy na rozstaju dróg, gdy 
musimy podj¹æ wa¿ne ¿yciowe decyzje. Czcz¹c 
Maryjê pod tym wezwaniem uznajemy, ¿e mo¿e 
Ona wyprosiæ nam dar dobrej rady u Ducha 
Œwiêtego. W chwilach zagubienia i w chwilach 
wa¿nych decyzji mo¿e nam pomóc. "W 
w¹tpliwoœciach myœl o Maryi, wzywaj Maryi! 
Je¿eli bowiem o niej myœlisz, nigdy nie zejdziesz 
na manowce" - powtarza³ œw. Bernard z Clairvaux 
(XII w.) Wœród wielu tytu³ów, jakimi Koœció³ 
obdarza Matkê Bo¿¹, ten jest szczególny. 26 
kwietnia obchodzimy œwiêto Matki Bo¿ej Dobrej 
Rady. Uroczystoœæ ta jest œciœle zwi¹zana z 
w³oskim miasteczkiem Genazzano po³o¿onym ok. 
60 km od Rzymu.                 K. R. 

- Szed³ ma³y zaj¹czek do rzeczki i zacz¹³ 
mówiæ:
- Jak siê ma³y zaj¹czek wyœpi to jest weso³y, 
uœmiechniêty i jest w stanie przywaliæ temu 
g³upiemu niedŸwiedziowi.
- Nagle zobaczy³ niedŸwiedzia i zacz¹³ 
mówiæ: 
- No, ale jak siê ma³y zaj¹czek nie wyœpi to 
takie g³upoty gada!

- Zaj¹czek wchodzi do baru i mówi:
- Kto mi pomalowa³ rower na zielono?!
Cisza. Wstaje niedŸwiedŸ i mówi:
- Ja, bo co?!
A zaj¹czek mówi:
- Chcia³em siê zapytaæ jak d³ugo schnie 
farba!



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, 
Andrzej Kr¹¿ek, K. R., Mateusz Bednarek.  

Nr GG: 5884036
 

e-mail:  parafiaostrowwlkp@gmail.com
BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 
Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. Jesteœmy wdziêczni Panu Bogu, za prze¿ycia duchowe zwi¹zane z obchodami Wielkiego
    Tygodnia. Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy czynnie w³¹czyli siê w
    celebracje Liturgii Triduum Paschalnego, zw³aszcza ministrantom, m³odzie¿y, wszystkim
    grupom duszpasterskim, scholii, Panom organistom, Panom pracuj¹cym w Zakrystii,
    wszystkim dbaj¹cym o czystoœæ i piêkno naszego Koœcio³a, Pani Jance i Paniom dbaj¹cym 
    o kwiaty oraz Panom, którzy przygotowali Grób i pomagaj¹ w ró¿nych pracach przy naszej
    Œwi¹tyni. Wychwalamy te¿ Boga za tych, którzy w³¹czyli siê w Adoracjê Najœwiêtszego
    Sakramentu w pi¹tek i w sobotê z poszczególnych ulic oraz dzieciom i M³odzie¿y. 
2. Dziœ Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego. Msze œw. w  Œwi¹ta jak w ka¿d¹ niedzielê.
3. W II Œwiêto Wielkanocy sk³adka przeznaczona bêdzie na KUL i Seminarium Duchowne.
4. We wtorek , 23 kwietnia swoje imieniny obchodzi³ bêdzie nasz Ks. Jerzy. Na Mszy œw. o
    godz.15.30 bêdziemy modliæ siê w intencji naszego Solenizanta. ̄ yczenia w W. Czwartek.
    Niech Mi³osierny Bóg obdarzy Go potrzebnymi ³askami, Matka Bo¿a ma w swojej
    matczynej opiece, a Patron œw. Jerzy umacnia w codziennym ¿yciu  „Szczêœæ Bo¿e”.
5. Rozpoczêcie sezonu motocyklowego, odbêdzie siê w sobotê, 27 kwietnia br. o godz. 13.00
    Msz¹ œw. w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego. 
6. Ró¿aniec i Msza œw. za zmar³ych z wymienianek rocznych w pi¹tek  o godz. 17.45. 
7. SpowiedŸ œw. dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania oraz œwiadków 
    – w sobotê 27 kwietnia o godz. 10.00. 
8. W niedzielê, Uroczysta Msza
    œw. odpustowa zostanie odprawiona o godz. 12.00, podczas której Ks. Biskup Stanis³aw
    Napiera³a udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej M³odzie¿y. 
    Kazania przez ca³¹ niedzielê bêdzie g³osi³ dobrze nam znany O. Ryszard Sierañski.
    Równie¿ w tym dniu od godz. 12.00. Zapraszamy na 

9. Trwa Nowenna do Mi³osierdzia Bo¿ego przed naszym Parafialnym Odpustem codziennie
    o godz. 15.00 w czasie Koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego. 
10.  w
      naszym Sanktuarium w czwartek, 25 kwietnia 2019 o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy.
11. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 
      Zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do równie¿ do nabycia œwiece
      Jubileuszowe z aplikacj¹ naszego koœcio³a, które mog¹ byæ dobrym prezentem na œwiêta 
      i inne okazje, i losy na Parafialny Festyn oraz  

28 kwietnia bêdziemy prze¿ywaæ nasz Odpust Parafialny. 

Charytatywny Festyn Rodzinny. 

 Msza Œwiêta z modlitw¹ o uzdrowienie z olejami i adoracj¹ przy relikwiach œw. Charbela

cegie³ki na posadzkê naszego koœcio³a. 

Piaski – Szczygliczka do „Zielonej
    Przystani” I od godziny 17.00 na gry i zabawy dla dzieci. 

Mile widziani sponsorzy Nagród


