
„Dramat chrześcijanina zaczyna się wtedy, kiedy 
nie dostrzega w swoim życiu Chrystusa; kiedy z powodu 

opieszałości, grzechu lub pychy jego horyzont się 
zaćmiewa; kiedy postępujemy tak, jak gdyby nie było 
przy nas Jezusa, jak gdyby On nie zmartwychwstał.” 

 

+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
1.Bóg zapłać rodzinom sprzątającym nasz kościół w minionym tygodniu. Troskę 

o porządek i piękno w kościele przekazujemy rodzinom: Jolanty i Pawła 
Pieczonka, Jadwigi i Bronisława Polnik, Marii i Kazimierza Urban. 

2.Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Józefa i Antoni 
Lenar 240 zł, P. Ewelina i Dariusz Kuźniar 240 zł („20-tki”) i 110 zł na potrzeby 
bieżące, P. Teresa i Andrzej Pankiewicz 300 zł („20-tki”) i na ogrzewanie, 
P. Małgorzata i Paweł Demczuk 240 zł, P. Kazimiera i Jan Dawid 350 zł, P. Anna 
i Krzysztof Sobek 100 zł (na ogrzewanie) oraz ofiara anonimowa 300 zł. 

3.Msze św. w tygodniu: poniedziałek i czwartek rano o godz. 700, pozostałe dni 
o godz. 1800. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 

4.W piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. 
5.Dzisiaj kończy się Tydzień Miłosierdzia a rozpoczyna Tydzień Biblijny. 
6.Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień modlitw 

o powołania do służby w Kościele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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». 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Znany francuski pisarz François Mauriac (1885 – 1970) został zagadnięty kiedyś 
ironicznie przez pewnego dziennikarza: „Panie Mauriac, szanuję pana jako 
człowieka wykształconego i mądrego. Stoi pan mocno w Świecie. Ale jednego 
nie mogę zrozumieć: tego, że pan jest katolikiem. Jak może pan wierzyć w życie 
po śmierci? Jak pan sobie to wyobraża? Jak ma ono – pańskim zdaniem 
– wyglądać?” Laureat literackiego Nobla odpowiedział zaskakująco: „Ja sobie 
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INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 19.IV – 25.IV 2021 

poniedziałek + Mateusz Pelc 

wtorek + Mateusz Pelc 
środa + Stanisława Matłosz, od rodziny Gągołów z Łowiska 
czwartek + Stanisława Matłosz, od Danuty Wilczek z rodziną 

piątek + Stanisława Matłosz, od córki z rodziną 

sobota + Stanisława Matłosz, od brata Ryszarda z siostrą Teresą 
i chrześnicą Edytą 

niedziela + Arkadiusz Piotrowski, 7 r. śmierci 
 

Francisco F. Carvajal 


