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KANONIZACJA BŁ. JANA PAWŁA II 

 Zbliżająca się kanonizacja bł. Jana Pawła II jest okazją do okazania modlitew-
nej jedności wszystkich Polaków. Tydzień temu – w IV Niedzielę Wielkiego Postu - w 
sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach kard. Stanisław Dziwisz 
celebrował uroczystą Eucharystię, podczas której przekazał Polsce ogień Bożego 
Miłosierdzia.  
 Lampiony z kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia zostaną przekazane każdej para-
fii podczas diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży w katowickiej archi-
katedrze w Niedzielę Palmową. 
 Podczas czuwania w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia przyjmiemy uroczy-
ście Iskrę Miłosierdzia w naszej parafii, a w niedzielę kanonizacyjną będziemy mogli 
zabrać ją do naszych domów, by przypominała nam o Orędziu Bożego Miłosierdzia, 
którego wielkim apostołem był Jan Paweł II. W tym dniu wieczorem zgromadzimy się 
w jej świetle w naszych rodzinach, by dziękować za dar świętości Jana Pawła II. Ini-
cjatywę objął swoim patronatem Prezydent RP Bronisław Komorowski. 
 Zachęcam do pisania postanowień, podziękowań i próśb do Jana Pawła II, któ-
re stworzą kanonizacyjną księgę, złożoną jako dar Narodu Polskiego podczas uro-
czystości kanonizacyjnych w Rzymie. Wpisy można składać za pośrednictwem stro-
ny internetowej www.iskramilosierdzia.pl, wysyłając sms-a na nr 70040  (0,61 zł z 
VAT), e-maili (iskra@dzielo.pl), tradycyjnych listów wysłanych na adres Fundacji 
"Dzieło Nowego Tysiąclecia" (Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 
Warszawa, z dopiskiem: KSIĘGA), a także papierowych formularzy dostępnych w 
każdym egzemplarzu naszego dzisiejszego Informatora. 
 Już dziś zapraszam Parafian do udziału w czuwaniu modlitewnym w godzi-
nach wieczornych w sobotę 26 kwietnia br. – w Wigilię Uroczystości Bożego Miło-
sierdzia oraz kanonizacji bł. Jana Pawła II. W ten wieczór, w przedsionku kościoła 
będzie można kupić na stoisku u młodzieży różę, którą następnie złożymy pod obra-
zem bł. Jana Pawła II (po czuwaniu z róż zostanie ułożony bukiet, będący widzial-
nym znakiem naszej miłości do Ojca Świętego).  
 W Niedzielę Bożego Miłosierdzia po każdej Mszy Świętej zostanie przeprowa-
dzone krótkie nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia połączone z przekazaniem Iskry 
Miłosierdzia wiernym. Prosimy, przynieść ze sobą świece, paschaliki lub znicze w 
celu odpalenia Iskry. 

Refleksja  

„Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz 
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat 
twój zmartwychwstanie”. 



Czy spotykające nas nieszczęście jest dowodem na to, że Bóg nas opuścił? 
„Gdybyś tu był…” – słowa Marty nic nie straciły na swojej aktualności. Nieludzką by-
łaby religia odrzucająca smutek, rozterki, trudne pytania. Nie możemy wymagać od 
siebie i innych wiary graniczącej z zuchwałością, w której skaczemy z radości, mimo, 
że mamy prawo wyrazić wątpliwość. 
Często w naszej, nasyconej dramatem niepewności, pojawia się podszept złego du-
cha, który chce wykorzystać każdą okazję, aby zniszczyć w nas prawdziwy obraz 
Boga. W logice demona każde trudne doświadczenie przeczy dobroci Boga i w kon-
sekwencji jeśli chcemy na kimś polegać, to możemy liczyć jedynie na samych siebie. 
Marta jest pełna smutku, może nawet rozgoryczenia, ale przeczuwa, że taka właśnie  
może wołać do Chrystusa, który przecież „stał się do nas podobnym we wszystkim 
oprócz grzechu”. Czy Jezus nie miałby Marty zrozumieć? Zaufanie do Niego rodzi 
odwagę: „Bóg da Ci wszystko”. 
W bólu i niepewności przyjdź do Jezusa. Szczerze. Bez udawania. Ten, który 
wskrzesił Łazarza, nie będzie obojętny na Twoje wołanie. 

Bł. Jan Paweł II o rodzinie 
„Tak jak Chrystus jest najwyższym urzeczywistnieniem bezwarunkowej wierności, z 
jaką Bóg miłuje swój lud, tak samo małżonkowie chrześcijańscy powołani są do rze-
czywistego uczestnictwa w nieodwołalnej nierozerwalności, która łączy Chrystusa z 
Kościołem, Jego oblubienicą, umiłowaną przez Niego aż do końca” (FC 20). 
W jednym ze złośliwych żartów możemy usłyszeć: Jaki jest dowód na istnienie Du-
cha Świętego w Kościele? Mimo 2000 lat usilnych prób niszczenia Kościoła przez 
Jego członków, On nadal istnieje! Bez względu na to, jak bardzo ten kawał jest bliski 
lub daleki prawdzie, możemy być pewni: tam gdzie spotyka się łaska z kondycją 
ludzką, wszelka wierność pochodzi od Boga. Warto więc na małżeństwo patrzeć z 
nadzieją!  

 Rodzinny święty – św. Zdzisława Czeska 
Zdzisława urodziła się w 1215 r. na zamku Krzyżanów na Morawach. Jej ojciec nale-
żał do najprzedniejszych panów czeskich. Wraz ze swoją małżonką czynił hojne fun-
dacje na potrzeby Kościoła na Morawach. Popierał gorliwie zakony. Jako 17-letnia 
dziewczyna Zdzisława poślubiła Havla, kasztelana zamku w Lemberku. Bóg obda-
rzył małżonków czworgiem dzieci, które Zdzisława wzorowo wychowała. Wraz z mę-
żem troszczyła się o ewangelizację okolicznych ziem. Nawiązała współpracę z domi-
nikanami i ufundowała dwa konwenty: w Jabłonnem, koło Lemberku, i w Turnowie. 
Była tercjarką dominikańską i gorliwą uczennicą św. Dominika, oddana modlitwie i 
ludziom. Słynęła jako opiekunka ubogich. Kroniki klasztorne przypisują jej modlitwie 
liczne cudowne uzdrowienia. 
Zmarła w 1252 r. w Jabłonnem. Została pochowana w tamtejszym kościele św. 
Wawrzyńca, który stał się celem pielgrzymek jej czcicieli. 28 sierpnia 1907 r. jej kult 
zatwierdził papież św. Pius X. Jan Paweł II kanonizował ją w Ołomuńcu 21 maja 
1995 r. Zdzisława jest patronką młodych małżeństw i matek. 
Wspomnienie św. Zdzisławy w kalendarzu liturgicznym przypada 30 maja. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

◊ Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1630.  

◊  W poniedziałek - 7 kwietnia - po Mszy św. wieczornej  spotkanie młodzieży przy-

gotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

◊  Dzieci szkolne zapraszam w środę na godz. 800 na Mszę św. szkolną.  

◊ W czwartek po Mszy św. porannej Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

◊ Zapraszam na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 1730. Zalecki przyjmowane są  

w Zakrystii oraz Kancelarii Parafialnej. 

◊ W piątek zapraszam młodzież naszej parafii na Mszę św. w jej intencji. 

◊ Za tydzień Niedziela Palmowa. W sobotę wieczorem oraz w niedzielę podczas   

każdej Mszy św. święcenie palm. 

◊ W Niedzielę Palmową młodzież gromadzi się w Katedrze w Katowicach o godz. 

1400 na Światowym Dniu Młodzieży. 

◊ W przyszłą niedzielę w Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach „dzień 

Otwartych Drzwi” dla młodzieńców zainteresowanych rozeznaniem powołania.  

◊ Trwa okres Spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej. Okazja do Spowiedzi św. przed 

każdą Mszą św. 

◊ Zbliżają się Dni Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Ofiary na 

kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbony także ustawionej z tyłu kościo-

ła przy ławkach. „Bóg zapłać”. 

◊ W Gościu Niedzielnym: 

Czy katolik może prosić Pana Boga o pieniądze? 

„Jakie jest podstawowe zadanie ojca rodziny? Jej utrzymanie, zapewnienie środków 

do życia. Dlaczego więc tata z Sandomierza, Kazimierza czy Zgierza musi o to za-

dbać, a Ojca Niebieskiego miałaby ominąć ta przyjemność? – pisze Marcin Jakimo-

wicz w tekście „Kasa z nieba”. 

Ponadto w Gościu: 

- w Korei Południowej od 1984 roku, od pielgrzymki Jana Pawła II, liczba katolików 

wzrosła o 300 procent. Teraz Korea Południowa czeka na przyjazd papieża Fran-

ciszka. 

- co wybrać – ZUS czy OFE? Co czeka przyszłych emerytów w Polsce? 

◊ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na nowe ogrodzenie cmentarza. 

„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary.  

◊ W kancelarii parafialnej przyjmowane są ofiary za wodę na cmentarzu, wywóz 

śmieci, za miejsca w ławkach oraz za miejsca grobowe (po upływie 20 lat od pogrze-

bu) oraz zaległe opłaty. 

◊ Można zamawiać Msze św. na rok 2015. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 7 do 13 kwietnia 2014 r. 

7 IV 

Poniedzia-

łek 

g. 1800 Koncelebra 

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce), 

- Za + Gertrudę Szołtysek w rocznicę śmierci, rodziców oraz rodzeństwo 

Szołtysek 

8 IV 

Wtorek 

g. 700 

 

 

 

g. 1800 

- Do Opatrzności Boskiej i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla zięcia 

Mariana z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla 

rodziny                                                                                    Te Deum                          

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Rity z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Opiekę Bożą i zdrowie z 

okazji urodzin oraz o błogosław. Boże dla rodziny Czopek - Małecki 

9 IV 

Środa 

 

g. 700 

 

 

g. 800 

- Do św. Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opie-

kę Bożą i zdrowie oraz dary Ducha Świętego dla Lucjana Binkiewicz, ro-

dziców oraz rodzeństwa 

Msza św. szkolna 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o Opiekę Bożą i zdrowie oraz dary Du-

cha Świętego dla Laury Iwaniuk w dniu urodzin, dla siostry Zuzi oraz ca-

łej rodziny 

10 IV 

Czwartek 

 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + Gintera Szczendzina w rocznicę śmierci 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Jakuba Cygan w rocznicę śmierci 

11 IV 

Piątek 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Do Opatrzności Boskiej z podziękowaniem za powrót do zdrowia 

Droga Krzyżowa 
- W intencji młodzieży 

12 IV 

Sobota 

 

g. 700 

 

 

 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Opiekę Bożą i zdrowie dla Ma-

rii Fojt z okazji 85. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla ro-

dziny                                                                                     Te Deum                          

− Za + Alfreda Pawlas w 1. rocznicę śmierci             Święcenie palm 

Po Mszy św. chrzest - Zuzanny Leśniewskiej 

13 IV 

6.NIEDZIELA 

WIELKIEGO 
POSTU  

 
PALMOWA 

 
ŚWIATOWY 

DZIEŃ  
MŁODZIEŻY 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za parafian                                                             Święcenie palm 

Koncelebra 

- Do Trójcy Przenajświętszej, Matki Boskiej Różańcowej i św. Józefa z 

podziękowaniem za odebrane łaski, za Dar Powołania, z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą i zdrowie dla Księdza Proboszcza Józefa Krakowskiego z 

okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich - od parafian 

- Za + Emę Krakowską w dniu urodzin                    Święcenie palm 

Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

- Za + Mariannę Kuś w 9. rocznicę śmierci               Święcenie palm 


