Jako
chrześcijanie
mamy
najpierw
uwielbiać Boga w
tajemnicy
Jego
nieskończonego
miłosierdzia.
A
następnie
to
miłosierdzie
wzywa
nas do tego, byśmy –
sami doświadczywszy
stawali się miłosierni
wobec innych przez
słowo,
czyn
i
modlitwę.
Pełen
łaskawości,
współczucia Bóg patrzy na każdego z nas w tę Niedzielę Miłosierdzia. On pragnie
dotykać naszych ran i przemieniać je w perły, ponieważ „do końca nas umiłował”
i chce, „byśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”. Ta miłość zaprasza
nas, byśmy czerpali siłę do życia, do uzdrawiania ran w nieustannym powtarzaniu:
„Jezu, ufam Tobie”. Dlatego też warto mieć nieustanną świadomość słów bł. ks.
Michała Sopoćki, że „w zimnym i obojętnym świecie potrafią ostać się tylko serca
gorące, które wśród burz i posuchy czerpią moc z ufności w Miłosierdzie Boże”.
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MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30,
18.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00

KANCELARIA PARAFIALNA
Wtorek w godz. 10.00 – 12.00
Środa w godz. 16.00 – 18.00
Piątek w godz. 15.00 – 17.00

Adoracja: Czwartek od godz. 17.00
Spowiedź święta: od 6.45 i od 17.30
NUMERY TELEFONÓW:

ks. Ignacy Najmowicz – 601 650 333 | ks. Przemysław Demski – 512 774 377
ks. Marek Kubecki – 695 482 363 | ks. Krzysztof Kuratczyk – 606 369 244
ks. Piotr Makowski – 531 995 877

GRAWERNIA KWIDZYN
tel. kom. 509 – 470 - 030
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Miłość o imieniu miłosierdzie
Ksiądz Tomaš Halík w książce „Dotknij ran” (2010) pokazuje, że
chrześcijanie często nie chcą pamiętać lub wręcz buntują się przeciw temu, że
fundamentem ich wiary jest Krzyż - czyli cierpienie i rany. To rany przekonały
niewiernego Tomasza, że Chrystus zmartwychwstał. Współczesny świat oferuje
nam „wiary” lekkie, łatwe i przyjemne, ale czy można się na nich oprzeć w
trudnych chwilach? Halík zastanawia się, czy i jak zraniony Chrystus może
przemówić do nas, ludzi XXI wieku. Odpowiedź na to pytanie wydaje się przynosić
dzisiejsza liturgia słowa. Spotkanie ze Zmartwychwstałym Mistrzem porusza i
odmienia Tomasza. Kiedy spotyka się oko w oko, już nie chce dotykać Jego ran.
Patrząc na nie zrozumiał, że życie jest mocniejsze niż rany, że można żyć z ranami.
Stąd daje odpowiedź: „Pan mój i Bóg mój!”.
W Jezusie spotykają się i stykają rany człowieka z ranami Boga. Bóg pokazuje, że
siła Jego miłości jest „cięższa od ran”. A ta miłość nosi imię Boże miłosierdzie. W
jednym z wywiadów na pytanie: „Czym dla Księdza jest Boże Miłosierdzie?” ks.
Feliks Folejewski, pallotyn, zwany warszawskim apostołem Miłosierdzia Bożego,
tak odpowiedział: „To jest dar, ale i zadanie. Miłosierdzie Boże to nie znaczy, że
Bóg przymyka oczy na nasze grzechy i że można Go lekceważyć. Miłosierdzie Boże
jest wychowywaniem do coraz większej delikatności wobec Bożej miłości. Jeśli
mam świadomość, że ktoś mnie kocha, to byłbym ostatnim niewdzięcznikiem,
bym jednocześnie godził w tę miłość. Ta zasada dotyczy także np. miłości
małżeńskiej”. I dalej mówił: „Pamiętam, jak mój znajomy, ksiądz proboszcz
Kazimierz Hamerschmidt, napisał na swoim obrazku z okazji 50-lecia
kapłaństwa: Nie ma zasług, jest tylko dług spłacany Bogu i ludziom.
Pełnym objawieniem miłosierdzia Bożego jest śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa. Misterium paschalne ukazuje wielkość miłości Boga do człowieka,
który „własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał”. W śmierci Chrystusa
Bóg jest blisko człowieka dając siebie, aby człowiek mógł uczestniczyć w Jego
życiu. Dzięki działaniu Ducha Świętego człowiek otwiera się na działanie
miłosierdzia i dostrzega swoją godność, która daje mu możliwość zjednoczenia z
Chrystusem, czyli świętości.
/ dokończenie na ostatniej stronie/
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29.04. – Poniedziałek - wspomnienie św. Katarzyny Sieneńskiej
† Mariusz Cichy 30 dzień po pogrzebie
† Adam Ciesielski 9 rocznica śmierci, Halina Ciesielska oraz zmarli rodzice z obojga
stron
† Helena 10 rocznica śmierci, Henryk Chmara – mąż, Jadwiga Milcarz - córka
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Weroniki
30.04. – Wtorek – Uroczystość św. Wojciecha, BM
† Irena Pszczółkowska 30dzień po pogrzebie
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Romana Olszewskiego z okazji
urodzin i dla całej rodziny
† Józefa(f) i Marian Soliwoda
† Marianna i Józef Kułaga
01.05. – Środa – wspomnienie św. Józefa, Rzemieślnika
† Kazimierz Kaleta 30 dzień po pogrzebie
† Kazimierz Kaleta – intencja od Anny i Bogdana z Krakowa
Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie dla przyjaciół
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(1)
W intencji czcicieli MBNP
02.05. – Czwartek – wspomnienie św. Atanazego
† Bogusław Czop 25 rocznica śmierci, Zygmunt Wróblewicz
† Stanisław Tarasiński w dniu imienin i rodzice i rodzeństwo z obojga stron
† Bolesław Grochowski 40 rocznica śmierci i zmarli z rodziny
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(2)
W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii
03.05. Piątek – Uroczystość NMP, Królowej Polski
† Mieczysław Piórkowski w dniu urodzin, i zmarłych z rodziny
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Piórkowskich, dla
dzieci i wnuków
Msza św. w intencji ojczyzny
† Anna Mazurek 20 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Mazurek i Rzeczyckich
† Waldemar Ronowski 31 rocznica śmierci
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(3)
04.05. – Sobota – wspomnienie św. Floriana
W intencji parafian
Nabożeństwo NS NMP/ III FZŚ
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i szczęśliwe zdanie matury dla Katarzyny
Msza św. dziękczynna z prośba o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
Klaudii i Piotra w rocznicę ślubu
† Rodzice: Stanisława(f) i Stanisław, brat Janusz Czeszejko - Sochaccy
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(4)
05.05. – III Niedziela Wielkanocna
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(5)
† Stanisława(f) Sienkiewicz Kacper Sienkiewicz
† Stanisław Pydyniak w dniu imienin
† Zygmunt Głowala, Marian Głowala i dziadkowie z obojga stron
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., pomoc w nauce, zdanie egzaminów
maturalnych oraz o umocnienie wiary dla Oliwii
† Witt Ossowski 25 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron
† Stanisław Zieliński, rodzice z obojga stron, Zofia, Antoni, Jacek i Andrzej
† Rodzice, teściowie, brat Wiesław, Irena
† Jan Chrapek 3 rocznica śmierci, Mieczysława(f) Konieczna

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś II Niedziela po Wielkanocy [Miłosierdzia]. Przy drzwiach kościoła odbędzie
się zbiórka do puszek na potrzeby Caritasu.
2. Od środy 1 maja zapraszamy na nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii
loretańskiej o godz. 17.30. Po nabożeństwie Msza Święta. Zachęcamy do śpiewu
litanii także przy kapliczkach na terenie parafii i w domach.
3. W najbliższy poniedziałek o godz. 19.00 do domu parafialnego zapraszamy na
spotkanie szkoły biblijnej.
4. W czwartek zapraszamy o godz. 17.00 na adorację połączoną z nabożeństwem
majowym w intencji powołań kapłańskich, a o godz. 18.00 na Mszę św. również
w tej intencji.
5. W piątek 3 maja przypada uroczystość NMP Królowej Polski. Zapraszamy na
Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny
zostanie odprawiona o godz. 11.00 z udziałem pocztów sztandarowych. Z racji
na przypadający pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. od godz. 17.30.
Ponieważ jest to uroczystość, w najbliższy piątek nie obowiązuje nas
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W tym dniu kapłani: x. Marek, x.
Krzysztof, x. Krystian i x. Piotr odwiedzą swoich chorych z Komunią św. od godz.
8.30.
6. W najbliższą sobotę zapraszamy na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca
Maryi, które zostanie połączone ze spotkaniem wspólnoty III FZŚ.
7. Za tydzień w niedzielę na godz. 17.00 do kaplicy bł. Doroty zapraszamy na
spotkanie wspólnotę Żywego Różańca na wymianę tajemnic.
8. W każdą środę zapraszamy na nowennę i na Mszę św. we wszystkich intencjach
czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zachęcamy do składania intencji
zarówno dziękczynnych, jak i błagalnych.
9. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich intencji.
10. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego Gościa, który
adresowany jest do dzieci.

___________________________________________
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Romualda(f) Groll, l. 80;
† Natalia Kotwica, l. 89;
† Maria Kubitzka, l. 73;
† Adam Jaworski, l. 50;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

