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Podziękowanie 

 Składam serdeczne podziękowania wszystkim Parafianom za ofiaro-

wanie z okazji 33 rocznicy święceń kapłańskich Mszy św. w mojej intencji, 

za modlitwy, życzenia  i kwiaty. 

 Ksiądz Proboszcz Józef Krakowski 

 

     Miłosierdzie ratuje życie 
 „Potrzebujemy miłosierdzia nie dopiero wtedy, gdy grzeszymy, ale 

już wtedy, gdy nie dorastamy do tej miary człowieczeństwa, do której je-

steśmy powołani i do której z pomocą Boga jesteśmy w stanie dorosnąć”.  

Miłosierdzie to temat, który może nam dosłownie uratować życie. 

 Dzieje się tak dlatego, że każdy z nas bywa w jakimś stopniu niemi-

łosierny dla samego siebie i rozczarowany sobą. Każdemu zdarzają się 

sytuacje, w których krzywdzi siebie i osoby, które kocha. Czasem popeł-

niamy błędy, których skutków nie da się całkowicie naprawić. Gdyby Bóg  

i bliźni nie okazywali nam miłosierdzia i gdybyśmy sami sobie nie potrafili 

okazywać miłosierdzia, to błędy z przeszłości stałyby się ciężarem nie do 

udźwignięcia. Odbierałyby nam radość nawet wtedy, gdybyśmy w dojrzały 

sposób postępowali tu i teraz. Nasi bliscy i inni ludzie znajdują się w po-

dobnej sytuacji. Oni też potrzebują miłosierdzia. Bez miłosierdzia popeł-

niane przez nas i przez bliźnich błędy byłyby nieodwracalne w skutkach. 

Bez miłosierdzia raz zranione więzi byłyby nie do uzdrowienia. Piekło jest 

piekłem właśnie dlatego, że tam już nie ma możliwości przyjmowania   

i okazywania miłosierdzia. Pomimo naszych grzechów i słabości życie do-

czesne nie będzie piekłem tak długo, jak długo będą ludzie, którzy potrafią 

z wdzięcznością przyjmować i z serca ofiarować miłosierdzie, czyli naśla-

dować miłosierną miłość Boga.  



Tydzień Miłosierdzia 

 Tytuł tego artykułu powinien każdego zbulwersować. Jak to, tylko 

przez jakiś wybrany czas mamy być miłosiernym? Gdyby Bóg był tylko 

przez krótki czas miłosierny dla nas, jakbyśmy wyglądali? Chcę więc 

szybko wyjaśnić, że Święto Miłosierdzia, czy Tydzień Miłosierdzia, mają 

jedynie przypomnieć wierzącym, że być miłosiernym jest naszą powinno-

ścią. Żadna forma miłosierdzia nie wynika z jakiejś specjalnej łaskawości: 

mogłem nie dać, ale dałem. 

 Miłosierdzie jest czymś należnym i o tym musimy zawsze pamiętać. 

Nie muszą to być od razu wielkie czyny. Czasami wystarczy prosty, ludzki 

gest, chociażby przeprowadzenie staruszki przez jezdnię, albo wysłucha-

nie kogoś, kto nie ma do kogo otworzyć ust, bo i tacy są wśród nas, cho-

ciaż w koło tylu ludzi. Podobno dziś ludzkość cierpi prawie w takim sa-

mym stopniu na samotność, co i na głód. Aż trudno uwierzyć w to, że  

w wieku tak ogromnego dobrobytu, używania ponad miarę wyrafinowa-

nych uciech świata, za które się płaci astronomiczne nieraz ceny, tuż obok 

umiera z głodu człowiek - albo z samotności, która również zabija.  

 Postanówmy więc sobie, że będziemy starać się, aby nie przeżyć ani 

jednego dnia bez drobnego chociażby gestu miłosierdzia, który często tak 

niewiele kosztuje. Jest taka piękna ewangeliczna zasada, zwana złotą: 

cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. Z własnego do-

świadczenia wiem, że wszystko wraca do człowieka jak bumerang i dlate-

go nie bądźmy więcej obojętni, tą obojętnością, która może uśmiercić.  

 W czasach, w których coraz częściej pieniądz bierze górę nad inny-

mi wartościami, rodzi się równocześnie potrzeba tworzenia wolontariatów, 

które idą służyć bezinteresownie drugiemu człowiekowi. Idą oni z posługa-

mi, które niekiedy wymagają od nich heroizmu. Liczba tych pełnych ofiar-

ności ludzi wzrasta i, co ciekawsze, w pomoc angażuje się coraz więcej 

ludzi młodych. Jest to dobrą prognozą na przyszłość, co niejednokrotnie 

wpływa na zmniejszenie lęku o nią. Pan Jezus nie przechodził obojętnie 

obok żadnego potrzebującego człowieka. Idąc więc za Nim, musimy czy-

nić to samo i to bez kalkulacji, bo tylko bezinteresowny gest wróci do nas 

stokrotnie, o czym wiedzą ci wszyscy, którzy miłosierdzie potraktowali po-

ważnie.  
                                                                       Na podst. art. w czasopiśmie Niedziela 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

♦ Dziś - w drugą Niedzielę Wielkanocną - oddajemy cześć Miłosierdziu 

Bożemu. Niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Starajmy się w ży-

ciu codziennym naszym bliźnim okazywać miłosierdzie względem duszy  

i ciała. W Tygodniu Miłosierdzia istnieje możliwość składania darów mate-

rialnych do koszyka umieszczonego z tyłu kościoła oraz datków pienięż-

nych do skarbony.  

♦ Dziś ma miejsce liczenie wiernych, uczestniczących w Mszach św. 

♦ Zapraszam na nieszpory niedzielne o godz. 1630. 

♦ We wtorek obchodzić będziemy Święto św. Marka Ewangelisty.  

O godz. 1730 odbędzie się procesja z modlitwami o urodzaje i błogosła-

wieństwo Boże w pracy.  

♦ W sobotę obchodzić będziemy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Pol-

skiego. 

♦ Przyszła niedziela jest Niedzielą Biblijną, rozpoczynającą Ogólnopolski 

Tydzień Biblijny.  

♦ Trwa czas Spowiedzi św. i Komunii św. wielkanocnej. Okazja do Spo-

wiedzi św. przed każdą Mszą św. 

♦ W Gościu Niedzielnym: 

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” bezpłatny dodatek - DVD z filmem 

„Zmartwychwstały”. 

Ponadto w "Gościu": 

- o największej pokusie współczesnego księdza; 

- dlaczego pewna wieś pod Raciborzem, wkrótce zostanie rozebrana; 

W najnowszym "Małym Gościu": 

- plakat z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej; 

- co Maryja powiedziała dzieciom w Fatimie?; 

- każdy murek to wyzwanie - o sztuce biegania po mieście; 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej 

parafii. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na potrzeby Caritas archi-

diecezji.  



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 24 do 30 kwietnia 2017 r. 
TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA 

24 IV 
Poniedziałek 
Urocz. św. Wojcie-

cha bpa i męcz,  

patrona Polski 

g.1800 

 
- Za + Teresę Morawiec w 6. rocznicę śmierci 
 

25 IV 
Wtorek 
ŚWIĘTO  

ŚW. MARKA  
EWANGELISTY 

g. 700 

g.1730 
- Dziękczynno-błagalna w intencji Józefa i Aleksandry 
Procesja św. Marka i Msza św. 
- Za + Jerzego Grzywocz w 12. rocznicę śmierci  
oraz ++ z rodziny 

26 IV 
Środa 

g. 700 

 

 

g. 800 

- Za + Jerzego Orantek w 2. rocznicę śmierci oraz 
urodzin, za ++ rodziców Oswalda i Julię Orantek oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące 
Msza św. szkolna 

27 IV 
Czwartek 

 

g. 700 
 
g.1800 

- Za + Alinę Iwaniuk 
po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za + Irenę Fudała w rocznicę śmierci 

28 IV 
Piątek 

Wsp. św. Piotra  

Chanela, prezbitera 

i męczennika, 

św. Ludwika - Marii 
Grignion  

de Montfort,  
prezbitera  

g. 700 

g.1800 
- Za + Gertrudę Bryłka w 8. rocznicę śmierci 
Koncelebra 
- Za ++ Marię i Piotra Grelowskich oraz syna Jacka  
w rocznicę śmierci 
- Do Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej Częstochow-
skiej i Ducha św. z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla 
Adama Fic z okazji 18. rocznicy urodzin 

29 IV 

Sobota 
Święto św. Katarzy-

ny Sieneńskiej, 
dziewicy i męcz. 

g. 700 
g.1800 

- Za ++ Ryszarda i Martę 
- Za + Reginę Kowalcze od Ewy z rodziną 

30 IV 
3 NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 
  

OGÓLNOPOLSKI 

TYDZIEŃ  

BIBLIJNY 

 
 
 

g. 630 

g. 700 

 

 

g.1000 

 
g.1630 
g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokala-
nego Serca Maryi z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie 
dla Wojciecha z okazji imienin 
- Msza św. chrzcielna za dziecko Amelię Godlewską, 
rodziców oraz chrzestnych 
Nieszpory 
- Za ++ Gertrudę, Stanisława i Stefana Gogolok 


