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W czwartek 15 kwietnia 2021 r.  
w naszej jadłodajni dla potrzebujących 
odbyły się bardzo udane warsztaty kuli-
narne OHP ze szkoły Spożywczej w Jaro-
sławiu. W pierwszej części w Sali pod no-
wą nazwa eMka - obok kawiarenki - ks. 
Proboszcz opowiedział historię człowieka, 
który od roku prowadzi zupełnie inny styl 
życia. O tym, ze wyszedł z nałogu pijań-
stwa i podjął pracę, że  otrzymał godziwe warunki życia i jest 
dla nas wszystkich dowodem na to, że wszystko w życiu może 
się zmienić.  Ks. Proboszcz doceniając zaangażowanie opie-
kunów, jak i młodzieży przypomniał wszystkim, ze każdy czło-
wiek choćby tylko dlatego, że jest człowiekiem nie powinien 
być głodnym, nie powinien być bezdomnym. Następnie mło-
dzież z Ochotniczego Hufca Pracy, pod kierunkiem swoich 
opiekunów, przeszła do tzw. Strefy Miłosierdzia, czyli kuchni 
i jadalni dla potrzebujących, gdzie przygotowała obiad. Pod-
sumowując te dobroczynne warsztaty chciałoby się poprosić 
naszych wolontariuszy, aby przychodzili z taką pomocą jak 
najczęściej.  

SŁOWO PROBOSZCZA Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa 
przy łamaniu chleba. Tak - Eucharystia, będąc spotkaniem ze Zmartwychwstałym Chrystusem, 
daje nam za każdym razem szansę rozpoznawania i zaprzyjaźnienia się na nowo z Chrystusem. 
Ten wymowny gest łamania chleba stał się znakiem dla tych, którzy nie potrafili wierzyć; którzy 
pogrążyli się w smutku niewiary. Tymczasem Pan Jezus w taki właśnie sposób przywraca im 
wzrok wiary. Pamiętajmy o tym. Dlatego postanówmy sobie jak najczęściej uczestniczyć we 
Mszy św. U nas codziennie tyle okazji. Przypominam - w każdy dzień powszedni odprawia się 
Msza św. o 6.30, o 7.00 w kaplicy na plebanii i o 18.00. Marzy mi się Msza św. dodatkowa, być 
może o 19.00 w każdy 19-y dzień miesiąca z formularzem o św. Józefie. Jest nawet ktoś, kto 
chciałby ufundować obraz Św. Patrona. Myślę, że nie byłoby nadużycia, gdybyśmy zgromadzili 
się na chórku i sprawowali tam Najświętszą Ofiarę ufając, że Miłosierny Pan Jezus za wsta-
wiennictwem Tego, który dawał Mu ojcowskie wsparcie i otaczał troskliwą opieką, nie odmówi 
nam pomocy. Czasy są trudne pod każdym względem: duchowym i materialnym. Kryzys wdarł 
się w nasze codzienne życie i niestety nie zawsze umiemy sobie z tym wszystkim radzić. Wiele 
firm przestało już istnieć, społeczeństwo nasze podzieliło się na dwie strony, pandemia daje się 
we znaki, rośnie niepokój na temat szczepień. Może nawet już 19 maja moglibyśmy przeżyć takie 
pierwsze Łamanie Chleba wspólnie ze św. Józefem.  

Cieszę się, ze ruszyły zapisy do Domu Dziennego Pobytu w naszej parafii. Ufam, że nie za-
braknie odwagi naszym Paniom i Panom z parafii, ale i z sąsiedztwa, aby należeć do tej szcze-
gólnej wspólnoty. Będzie to dla nas wielka przygoda. Jeden z naszych księży mówi, że mógłby 
prowadzić ćwiczenia fitness. Nie wiem czy żartował, czy mówił poważnie. Pewne jest natomiast 
to, że trzeba działać, trzeba codziennie budzić w sobie entuzjazm, radość życia. Tel. 730211617 

Tak naprawdę potrzebujemy wielu wolontariuszy do różnych dzieł. Na szczęście nie jest źle, 
co nie oznacza, że nie mogłoby być lepiej. Pozdrawiam i za każde dobro serdecznie dziękuję. 
Niech Miłosierny Pan wszystkim błogosławi. Szczęść Boże! 

Bogu niech będą dzięki.  

Matka Teresa z Kalkuty na pytanie, co zbawi świat, odpowiadała:  Trzeba, by każda  
parafia trwała u stóp Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Go adorowała”.  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA  WEDŁUG  ŚW. ŁUKASZA 24, 35-48 

  Do wieczności odeszła +Anna Dąbrowska   
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie. 
      Rodzinie składamy najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia. 

Pokój wam!          Uczniowie znowu się trwożą. Zobaczyli Zmartwychwstałego Pana po raz 
kolejny, ale wciąż jeszcze się boją. Minie jeszcze trochę czasu zanim się otrząsną, zaczną wresz-
cie żyć i głosić Słowo Boże. A kiedy otrząśniemy się my? 
        Nastały trudne czasy dla wszystkich. Wielu potraciło pracę, a nawet rodziny. Wzrosła licz-
ba rozwodów - okazało się, że ci, którzy przysięgali przed Bogiem sobie wierność nagle nie 
umieją razem żyć. Utrudniony dostęp do lekarzy i wciąż otaczająca nas atmosfera strachu i nie-
pokoju sprawia, że i my, zwykli ludzie, też się boimy. Do nas właśnie Jezus przychodzi i się 
pyta: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się waszych sercach? 
        No właśnie, dlaczego? Tydzień temu przeżywaliśmy Święto Bożego Miłosierdzia. Poprzez 
św. Faustynę Pan Jezus dał nam potężny oręż do walki z wszelkimi przeciwnościami. Tym orę-
żem jest ufność. Choćby cały świat pogrążył się w chaosie, ufność Bogu powinna wlewać spo-
kój w nasze serca. Nad poprzednim wizerunkiem Jezusa Miłosiernego w naszym kościele był 
znamienny zapis z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny: Otworzyłem ci źródło miłosierdzia, przy-
chodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności. Uniżonego serca nigdy nie odrzucę. 
       Trzeba zaufać, a wszystko co się dzieje wokół wyciszy się i niepokój ustąpi. Wszystko co 
się dzieje ma swoje miejsce w Bożym Planie. Zmartwychwstały mówi: Pokój wam! 
                                                                                                                    Sebastian Niemkiewicz 

Św. Wojciech - Wojciech Sławnikowic; ur. ok. 956 w Libicach, zm. 23 kwietnia 997 w pobliżu 
grodu Cholin w Prusach – czeski książę z rodu Sławnikowiców, biskup Pragi, benedyktyn, misjo-
narz do Prus, męczennik, święty Kościoła katolickiego, patron Polski, Czech i Węgier. Znany z 
bezkompromisowej postawy, walczył z pogańskimi nawykami w Czechach, występował przeciwko 
handlowi niewolnikami, prowadził działalność misyjną na Słowacji. Zginął próbując nawrócić 
mieszkańców Prus, do których wyruszył z terenu Polski. Wkrótce po śmierci kanonizowany, jego 
relikwie znajdowały się w Gnieźnie, Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski 
(obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika).  

Przed bierzmowaniem młodzież miała zapoznać się z osobą Karola (wł. Carlo) Acutisa, młodego 
błogosławionego, poniżej tekst jednej z bierzmowanych, na jego temat: 
Błogosławiony Carlo Acutis urodzony 1991 roku w Londynie, uwielbiał koty, kochał przyrodę i 
grę na saksofonie, rysował komiksy, kochał PlayStation. Jako nastolatek dorównywał studentom 
informatyki, chociaż nie chodził na żadne zajęcia. Samodzielnie tworzył strony internetowe, ob-
sługiwał programy, ucząc się jedynie z książek. Był przekonany, że Bóg jest mocno aktywny on-
line, a jeden post w mediach społecznościowych na zawsze może odmienić czyjeś życie. Eucha-
rystię uważał za swą „autostradę do nieba”. Po codziennej mszy zawsze zostawał w kościele na 
chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu. Był również bardzo oddany Maryi – mówił, że jest 
Ona jedyną kobietą jego życia. Mając 15 lat, nagle zachorował. Wstępnie podejrzewano, że to 
zwykłe przeziębienie, lecz okazało się, że to ostra białaczka. Swój ból ofiarował za papieża i Ko-
ściół. Zmarł w szpitalu trzy dni po pierwszej diagnozie. Był na to jednak przygotowany. Antonia 
w komputerze syna znalazła nagranie, w którym Carlo zapowiada co się stanie, przepowiada 
swoją śmierć. Beatyfikacja odbyła się 10 października w Asyżu, będzie on przypomnieniem mło-
dym, że internet może być życiodajnym terenem, jeśli tylko pozwolą w nim działać Bogu.                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Julia Wojsa 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

TAK WIDZIAŁEM NIE-
POKALANĄ – ks. Dolin-
do Ruotolo 
Zawarte w książce medyta-
cje o Niepokalanej zostały 
spisane przez księdza Dolin-
do dla jego duchowych có-
rek w czasie, gdy był prze-
słuchiwany przez Święte 
Oficjum. Wyłania się z nich 
obraz Niepokalanej, która 

jest naszą przewodniczką, orędowniczką, Mat-
ką Miłosierdzia. Nie jest kimś odległym, ale 
zna nas, rozumie nasze problemy, ograniczenia 
i towarzyszy nam. Zagłębiając się w kolejne 
rozważania, odkrywamy dar proroctwa Księ-
dza Dolindo, który na długo przed Soborem 
Watykańskim II pisał o Kościele i świecie, jaki 
oglądamy dzisiaj. 
BENEDYKT XVI. ŻY-
CIE – Peter Seewald 
Czy pontyfikat Benedykta 
XVI był – jak powtarzali 
jego przeciwnicy - jedynie 
pasmem porażek? Czy 
może wybór tego wybitne-
go myśliciela i konserwa-
tysty był efektem strategii 
hierarchów, by zachować 
ciągłość nauczania Kościoła? A może prawda 
jest zupełnie inna? Kim naprawdę jest Joseph 
Ratzinger i co takiego się wydarzyło, że po 
ośmiu latach ustąpił z urzędu? Czy była to 
desperacja, czy akt odwagi? Prawdziwy portret 
chłopca z alpejskiej wioski, który odmienił 

papiestwo. 
IDĘ DO I KOMUNII 
ŚWIĘTEJ. NIEZBĘD-
NIK PIERWSZOKO-
MUNIJNY – wyd. św. 
Wojciech 
Wyjątkowy przewodnik 
dla dzieci pierwszokomu-
nijnych, mówiący o spra-
wach ważnych przystęp-
nym, obrazowym języ-

kiem, wykorzystujący elementy zabawy – do 
uzupełniania, rozwiazywania, dopisywania. 
Utrwala wiedzę, wciąga dzieci do lektury, kon-
taktu z rodzicami i katechetami. 

BOGATY WYBÓR PAMIĄTEK  
I KOMUNII ŚWIĘTEJ 



Emilio, Kacprze, Gracjanie, Dawidzie, Mateuszu, Ilono, Karolino, Joanno, Gabrie-
lu, Wiktorio, Gabrielo, Jakubie, Mileno, Julio, Magdaleno, Joanno, Julio, Marci-
nie, Arkadiuszu! Bardzo Was proszę: WYTRWAJCIE W WIERZE. Musicie być 
mocni; mocni mocą wiary, nadziei i miłości. Powiedzieliście, że chcecie przyjąć 
ten sakrament, by móc mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć. 
„Narodźcie się dziś na nowo dla Chrystusa mocą Ducha Świętego. Dla Kościoła, 
dla Waszej dobrej przyszłości, dla radości i dumy waszych rodziców i najbliż-
szych, dla dobra naszej ojczyzny. Otwórzcie się na Ducha Świętego”. 

Bierzmowanie uczniów klas VIII  
przez Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka - 10 kwietnia 


