
 

 

        III Niedziela Wielkanocna 18.04.2021 r. 

 

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 

grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Tajemnica 

zmartwychwstania Pańskiego, to ogrom Bożego Miłosierdzia. Dlatego kościół tak 

usilnie zachęca, aby w czasie wielkanocnym przystąpić do spowiedzi świętej. 

Módlmy się za tych naszych Parafian, a Waszych bliskich czy sąsiadów, aby 

otworzyli swoje serca na Boże przebaczenia w tym nakazanym przez kościół czasie. 
 
Bóg zapłać Tym wszystkim, którzy się nie wstydzili świadectwa wiary                            

i przyjmowali błogosławieństwo Chrystusa Eucharystycznego. Przekonany jestem, 

że Pan czynił wielkie rzeczy w Niedzielę Miłosierdzia. Galeria z tego wydarzenia 

na stronie parafii. Bóg zapłać Rycerzom Kolumba i Panom z grupy formacyjnej. 
 
Od poniedziałku do piątku od godz. 1600 codziennie, jest wystawiany Najświętszy 

Sakrament do osobistej adoracji – kapłan w tym czasie posługuje w konfesjonale. 
 
Bóg zapłać za Waszą hojność. Przedstawiciele sołectwa Zachełmie zebrali 6700 zł 

na rzecz p. Adama poszkodowanego pożarem. 
 
W następną niedzielę po mszy św. o godz. 1600 wraz z Odnową w Duchu Świętym 

zapraszam na wieczór uwielbienia i uzdrowienia. Proszę aby uczestniczyła 

młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, pragniemy szczególnie 

młodych i ich rodziny objąć modlitwą. 
 
Od 1 kwietnia, zostaliśmy przez p. Wójta, decyzją Rady Gminy zobowiązani do 

ponoszenia kosztów wywozu śmieci z cmentarza, są to ogromne koszty, nie do 

udźwignięcia przez parafię – administratora cmentarza. Dlatego proszę bardzo, 

abyście ograniczyli zakupy wiązanek kwiatów na pogrzebach i okazjonalnych 

wizytach na grobach bliskich. Proszę przy okazji pogrzebów aby w ostateczności 

kupować jeden wieniec z żywych kwiatów. Nie kupujcie zatopionych w betonie 

sztucznych kwiatów, trzeba mieć na uwadze, czy można to zutylizować.                  

W miarę możliwości zabierajcie śmieci z cmentarza do domu, bowiem każdy z nas 

płaci za wywóz wytworzonych śmieci, a przecież te które zabieracie z Waszych 

grobów, są przez Was wytworzone. Trzeba znacznie ograniczyć zakupy na groby. 

Będą dwa kontenery, obok których w niedługim czasie, po wyborze firmy, która 

będzie odbierała śmieci, ustawimy pojemniki do sortowania odpadów. Parę dni  
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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza   Łk 24, 35-48 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy 

łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł 

do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą 

ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 

wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to 

Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, 

jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do 

nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. 

Wziął i spożył przy nich. 

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, 

gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest               

o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich 

umysły, aby rozumieli Pisma. 

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 

grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście 

świadkami tego».               Oto słowo Pańskie. 
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temu zamówiłem wywóz jednego kontenera i to jest koszt 1400 zł. a tych 

kontenerów w ciągu roku było wywożonych ponad 60. Zmuszony jestem po 

konsultacji z Radą Parafialną, podnieść nieznacznie cenę dzierżawy placu, przy 

każdym pochówku rodzina jest zobowiązana do opłat na bieżące funkcjonowanie 

cmentarza. Jeżeli okaże się, że mój apel nie odniesie skutku i będą wysokie koszty, 

wówczas konieczne będą kolejne podwyżki. Pamiętajmy, że po 20 latach 

zobowiązani jesteście do przedłużenia rezerwacji placu, jeżeli chcecie utrzymać 

grób rodzinny – wynika to  z Ustawy o cmentarzach. Proszę przede wszystkim 

ofiarujmy zmarłym modlitwę i msze św. za nich, to jest największy dar jaki 

możemy im ofiarować. 
 
Bóg zapłać Rodz. III gr. z Os. Wrzosy za troskę o kościół i ofiarę 340 zł. W sobotę 

zapraszam I gr. z ul. Wrzosowej. Msza św. w int. III gr. w środę o godz. 1700.                      
 
Przypominam o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. 

Informacja Caritas o Niepublicznym przedszkolu w Kajetanowie. Informacje 

szczegółowe tych komunikatów na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii. 
 
Z wspólnoty parafialnej odeszli: + Witold Starz ze Ścięgien, Paweł Najberg                      

z Gruszki 

INTENCJE MSZY ŚW. 19 - 25/04/2021 

19/04/2021 Poniedziałek 

17:00 + Mariana Gosek - gregorianka. 

20/04/2021 Wtorek 

17:00 1. + Mariana Gosek - gregorianka. 

2. + Józefa Marianny Janiny Mieczysława Adamiec. 

21/04/2021 Środa 

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

2. W int. rodz. III gr. z Os. Wrzosy o Boże błog. i opiekę Matki  B. 

O Boże błog. i dar zdrowia dla Teresy Jaros i Sióstr Róz. z Gruszki. 

O Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla rodziny. 

+ Mariana Gosek – gregorianka. 

+ Stanisławy Korus int. mieszk. z Belna. 

+ Włodzimierza Garyckiego int. sąsiadów Zdzisławy i Stanisława Kopeć z rodz. 

+ Grzegorza Midak int. żony i dzieci z rodz. 

+ Mieczysławy Bernatek int. Czesławy Moćko. 

+ Janiny Garyckiej int. koleżanek emerytek. 

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. brata Bogdana z rodz. 

+ Stefanii Rajczyk int. koleżanek Haliny i Mieczysławy z rodz. 

+ Kazimierza Wawrzeńczyk int. wnuka Michała z żoną. 

+ Wandy Starz int. Ewy i Jacka z Bytomia. 

+ Wojciecha Januszowskiego int. córki Beaty. 

+ Krzysztofa Bracha int. szwagierki Bożeny. 

+ Marii Oszczepalskiej int. rodz. Salwików. 

+ Mariana Zychowicza int. córki Eweliny z rodz. 

+ Mieczysława Heleny Ryng int. rodz. Pedryc. 

+ Henryka Klimek int. rodz. Kamińskich z Dzianisza. 

+ Jana Ziółkowskiego w 30 dniu od uczestników pogrzebu. 

+ Janusza Machura int. siostry Natalii. 

+ Stanisława Król int. córki Honoraty z rodz. 

+ Romana Cieślak int. rodz. Szymkiewiczów i Michcików. 

+ Pawła Najberg int. rodz. 

22/04/2021 Czwartek 

17:00 1. + Mariana Gosek - gregorianka. 

2. + Wandy Starz int. rodz. Filipczaków. 

23/04/2021 Piątek 

17:00 1. + Mariana Gosek - gregorianka. 

2. + Józefy Stanisława Czesława Jana Henryka Mech. 

24/04/2021 Sobota 

08:00 1. + Mariana Gosek - gregorianka. 

2. + Władysława Adamiec w 1 rocz. śm. 

25/04/2021 IV Niedziela Wielkanocna 

08:00 O dar zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Naj. dla ks. Marka od Ap. Margaret 

10:00 + Wita w 6 rocz. śm. Marianny Cieslak. 

12:00 O Boże błog. i dar zdrowia dla Ireny Chutnik w 80 rocz. ur. 

16:00 + Mariana Gosek - gregorianka. 


