
 

 

    Niedziela Miłosierdzia Bożego II Wielkanocna 11.04.2021 r. 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć 

drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku                 

i rzekł do nich: «Pokój wam!» Ten szczególny dar pokoju, spływa na ludzkie serce, 

gdy doświadcza ogromu Bożego Miłosierdzia. To dzisiaj wypełnia się obietnica 

Jezusa Miłosiernego, który powiedział do św. Faustyny: w tym dniu otwarte są 

wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie 

żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). Eucharystia, którą 

przeżywamy, jest nieskończonym rezerwuarem Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj 

szczególnie w tym czasie pandemii, jak roku temu, Jezus Miłosierny przejedzie 

wzdłuż Waszych domostw i aby Was samych zanurzyć w ocenie swojego 

miłosierdzia. Niech się nie lęka żadna dusza. Boże Miłosierdzie jest dla wszystkich. 

Jeżeli w Waszych domach nie ma domowników, wynieście ich fotografie na 

zewnątrz, aby Pan objął ich swoim miłosiernym spojrzeniem. Proszę udekorujcie 

Wasze domy, znakami wiary. 

Zmartwychwstały Pan w Najświętszym Sakramencie w posłudze kapłanów                       

i asyście Rycerzy Kolumba i Panów z męskiej grupy, przejedzie przez naszą parafię 

według takiej trasy: 1 Ksiądz – 1510 Barcza, Lekomin, Ścięgna – wzdłuż drogi 

wojewódzkiej przy torach, Chrusty - wzdłuż drogi wojewódzkiej przy torach, 

Turystyczna, Wrzosowa, Oś. Wrzosy – (najpierw do nr 36, potem do nr 20, 

następnie od nr 6 w kier. Belna) Belno– od nr 151 do 5, Zachełmie.  
 
2 Ksiądz - 1510 – Spokojna, Pogodna, Chełmowa, Św. Jana Pawła II, – Chrusty od 

nr 28 A dalej Małe Chrusty i dalej Chrusty do Laskowej, - Ścięgna od nr 22A, - 

Gruszka od nr 10 po drodze wjazd na Widokową), i Srebrną, Złotą – Jaworze                 

z Uroczą. Przejazd NS poprzedzi 3 minuty wcześniej kierowca sygnalizujący 

przybycie NS. Stoimy na swoich posesjach, ksiądz przejeżdżając wzdłuż posesji 

błogosławi mieszkańców i domostwa Najświętszym Sakramentem. Nie ma dzisiaj 

mszy św. o godz. 1600. 

Od poniedziałku do piątku od godz. 1600 codziennie, jest wystawiany Najświętszy 

Sakrament do osobistej adoracji – kapłan w tym czasie posługuje w konfesjonale. 
 
Przypominam, – po mszach św. o godz. 800, 1000 i 1200 przedstawiciele społeczności 

Zachełmia zbierają do puszek na rzecz p. Adama poszkodowanego pożarem. 

Zapraszam pilnie Radę Parafialną w sprawie cmentarza w środę po mszy św. o 1700.          
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Słowa Ewangelii według Świętego Jana  J 20, 19-31 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 

choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im 

ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 

rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 

Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany 

Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 

mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na 

rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 

gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu 

dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, 

Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój 

wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 

ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 

wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» 

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, 

którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie 

zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, 

abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, 

mieli życie w imię Jego.                                                       

Oto słowo Pańskie. 
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Bóg zapłać Rodz. II gr. z Os. Wrzosy za troskę o kościół i ofiarę 200 zł. W sobotę 

zapraszam III gr. z Os. Wrzosy. Msza św. w int. II gr. w środę o godz. 1700 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli: + Stanisław Król z Belna, Marianna 

Orzechowska z Zachełmia, Roman Cieślak z Chrust. 
 

INTENCJE MSZY ŚW. 12 - 18/04/2021 

12/04/2021 Poniedziałek 

17:00+ Mariana Gosek - gregorianka. 

13/04/2021 Wtorek 

17:00 1. + Mariana Gosek - gregorianka. 

2. + Sabiny Bracha w 11 rocz. śm. int. męża i córki z rodz. 

14/04/2021 Środa 

17:00 1. W int. Parafian w dzięk. za wszelkie łaski i o umocnienie wiary. 

2. W int. rodz. II gr. z Os. Wrzosy o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

O Boże błog. i dar zdrowia dla Anety Pichety. 

O Boże błog. potrzebne łaski i dar zdrowia dla Teresy Chłopek int. zespołu 

Jaworzanki. 

W int Kapłanów diec. kieleckiej a szczególnie ks. Dariusza Jaros o moc 

Ducha Świętego i opiekę M.B. 

O Bożą opiekę dla pozostającej w smutku rodziny Ziółkowskich. 

+ Mariana Gosek - gregorianka. 

+ Stanisławy Korus. 

+ Anieli Nowakowskiej. 

+ Włodzimierza Garyckiego int. rodz. Fafara i Adamiec. 

+ Grzegorza Midak int. rodz. Żołnierczyków. 

+ Mieczysławy Bernatek int. mieszk. Lekomina. 

+ Janiny Garyckiej int. rodz. Garyckich z Gruszki. 

+ Janiny i Tadeusza Jończyk int. rodz. Szmidt i Pastuszków. 

+ Stefanii Rajczyk int. rodz. Górzyńskich, Kopciów i Frydrychów. 

+ Stefanii Kozioł w 1 rocz. sm. int. córki Marty z mężem i wnuczką Nelą. 

+ Kazimierza Wawrzeńczyk int. wnuka Marcina z Anią. 

+ Wandy Starz int. Zofii, Ewy i Małgorzaty z rodz. 

+ Krzysztofa Bracha int. szwagra Janusza z rodz. 

+ Marii Oszczepalskiej int. siostrzenicy Joanny z rodz. 

+ Mariana Zychowicz int. Moniki Wypych z rodz. 

+ Mieczysława Ryng int. rodz. Wrońskich. 

+ Henryka Klimek w 30 dniu int. uczestników pogrzebu. 

+ Teresy Rasztabiga int. rodz. Galas. 

+ Janusza Machura int. dzieci z rodz. 

+ Stanisława Król int. córki Małgorzaty z mężem i wnuczką Irminą z rodz. 

+ Małgorzaty Kundera int. rodz. Winiarczyk, Borek, Gmerek i Kundera. 

+ Jana Ziółkowskiego int. rodz. z Gdańska. 

15/04/2021 Czwartek 

17:00 1. + Mariana Gosek - gregorianka. 

2. + Zygmunta Jędryka w rocz. śm. 

16/04/2021 Piątek 

17:00 1. + Mariana Gosek - gregorianka. 

2. + Janiny Bronisława w 11 rocz. śm. Gareckich, Janiny Jana 

        Barucha, Czesława Gała. 

17/04/2021 Sobota 

08:00 1. Dzięk z prośbą o Boże błog. dary Ducha Świętego. 

2. + Mariana Gosek - gregorianka. 

18/04/2021 III Niedziela Wielkanocna 

08:00 + Mariana Gosek - gregorianka. 

10:00 + Henryka w 20 rocz. śm. Danuty Aleksandra Rozalii Błońskich. 

12:00 O Boże błog. i dar zdrowia dla Danuty w 70 rocz. ur. int. męża                

i dzieci z rodz. 

16:00 O Boże błog. moc Ducha Świętego i opiekę M.B. dla Karoliny w 18 

            rocz. ur. int. rodziców i brata. 


