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11.04.2021 II Niedziela Wielkanocna 831/21 

Miłość usuwa lęk 
 Święty Augustyn napisał, że „Bóg 
stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię 
bez ciebie”. Przyjęcie Bożego miłosierdzia 
wymaga od nas uznania naszych win. To 
wysiłek, jaki musimy podjąć, aby wydo-
skonalić się w miłości. 
 Druga niedziela Wielkanocy w Kościele 
katolickim jest świętowana jako Niedziela 
Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna ona Ty-
dzień Miłosierdzia.  
 Każdy z nas jednak czuje, że nie sposób tej 
radości z faktu, że Bóg jest miłosierny, „za-
mknąć” w sztywne ramy czasowe. Bóg jest mi-
łosierny zawsze! To świętowanie pięknie wpisu-
je się w treść Ewangelii dzisiejszej niedzieli, a 
zwłaszcza w to zdanie, że uczniowie z powodu 
strachu przed Żydami, zamknęli się w domu. 
 To właśnie w nasz lęk i zamknięcie Jezus 
Chrystus zmartwychwstały pragnie wejść, aby 
nam powiedzieć: „Nie bójcie się!”. Doskonale 
zrozumiał te słowa św. Jan Apostoł, kiedy 
pisał, że  „W miłości nie ma lęku, lecz do-
skonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk 
kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, 
nie wydoskonalił się w miłości (1 J 4, 18).  
 Nasze zamknięcie się na Jezusa i Jego 
miłość może wynikać z lęku przed karą za 
nasze grzechy. Nie ma jednak innej drogi, 
aby się tego lęku wyzbyć, jak zaprosić Je-
zusa do swojego życia. On właśnie za na-
sze grzechy poniósł śmierć i zmartwychwstał. 
A wszystko to z miłości do nas.  

 On się nie boi po raz kolejny tobie i mnie 
wybaczyć. W zamian oczekuje, że Jego mi-
łosierne przebaczenie, doda tobie i mnie 
odwagi. Czy pozwolisz Mu na to i spotkasz 
się z Nim w sakramencie pokuty i pojedna-
nia? Czy otworzysz Mu drzwi swego serca?  
 Jezus mówi każdego dnia do ciebie i do 
mnie słowami umiłowanego ucznia: „Oto stoję 
u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos 
i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim 
wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20).   

 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

11.04.21 II Niedziela Wielkanocna (Miłosierdzia Bożego). 
 KK oo ll ee kk tt aa   nn aa   pp oo tt rr zz ee bb yy   CC aa rr ii tt aa ss   

8:00 Msza św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego:  

 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach: Szeliga, Zieliński i Ptak. 

9:30 Msza św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego: 

 Za †† Joannę i Piotra Wieszołek; Ludwika, Irenę i Zenona Bieruta.. Za †† z 
rodzin: Bieruta, Wieszołek, Fikus, Hubrich, Alt, Ścisłowski, Fronia, Anecki i 
Bartecki. Za †† Kazimierza Mróz, Jana Kowalskiego i Mariannę Romańską. 

11:00 Suma i Koronka do Miłosierdzia Bożego: 

 W intencji rodziny Krystyny i Michała Szurgut z okazji rocznicy ślubu. 

12.04.21 Poniedziałek – dzień powszedni. 
13:00  Modlitwa różańcowa za † Józefę Heinz  (w Kościele). 

14:00 Msza św. pogrzebowa † Józefy Heinz. 

13.04.21 Wtorek – dzień powszedni. 
13:00  Modlitwa różańcowa za † Józefa Smal  (w Kościele). 
14:00 Msza św. pogrzebowa † Józef Smal (z Graczy) 

14.04.21 Środa – dzień powszedni.  

17:00 Msza św.: Za † żonę Barbara Łabuz w 7 rocznicę ††oraz za †† rodziców i za† Siostrę Bonawenturę 

15.04.21 Czwartek – dzień powszedni.  

17:00 Msza św. Za † Annę Naczyńską w 8 rocznicę śmierci, za† brata Piotra Żołędziowskiego i za 
†† z rodzin Naczyńskich, Żołędziowskich, Włodarczyk, Szpyrka i Błaszczyk. 

16.04.21 Piątek – dzień powszedni.  

17:00 Msza św.: Za † Józefa Giercuszkiewicz, † Bogdana Pasierbek, za †† rodz. Zofię i Stanisława 
Borowicz; za †† Lucynę, Edwarda, Zdzisława i Zygmunta Borowicz oraz za †† z 
rodziny Borowicz, Chrapek i Giercuszkiewicz. 

17.04.21 Sobota – dzień powszedni. 

17:00 Msza św. Niedzielna: Za †† z rodziny Haliny Bandrowskiej.  

18.04.21 III Niedziela Wielkanocna.  
 Kolekta na wykładzinę i jej montaż (zaległość) 

8:00 Msza św.: Za †† z rodziny Turowski – Oleśków. 

9:30 Msza św.: W intencji Natalii Nowak z okazji 18 urodzin. 

11:00 Suma O zdrowie i Boże Błogosł. w rodzinach: Dżaluk, Piątek, Koziej i Oleksa. 



 

II niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego 11 kwietnia 2021 
 

1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia 
Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę 
ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w 
tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar.  
 To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosier-
dzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy 
uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr.  
 Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę 
Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W mi-
łosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powie-
rzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz 
wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosier-
dzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002) 
 
2. Pan Jezus poprosił Polkę, siostrę Faustynę Kowalską, przebywającą 
wówczas w Płocku, w 1931 roku, aby to święto było obchodzone w ca-
łym Kościele. „Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia – powiedział jej 
Chrystus – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”.  
 Dzisiaj rozpoczyna się także Tydzień Miłosierdzia, w którym jesteśmy zapro-
szeni do modlitwy i pełnienia uczynków miłosierdzia względem naszych bliźnich.   

 
3. Słowo Boże przeznaczone na dzisiejszą niedzielę chce nam na nowo uświa-
domić, jak ważne jest nasze osobiste wyznanie wiary w Chrystusa Pana.  
 Ewangelia przywołuje dwa wydarzenia z Wieczernika: ukazanie się Zmar-
twychwstałego przestraszonym uczniom i ich radość z obecności Mistrza oraz 
ich relację o spotkaniu z Panem przekazaną nieobecnemu wówczas Tomaszo-
wi. Wiara w Chrystusa jednoczy cały Kościół, o czym przypominają Dzieje Apo-
stolskie. Ta wiara jest naszą siłą i zwycięstwem, co dopowiada Święty Paweł. 

Słuchając słowa Bożego, uchwyćmy się mocno wiary w Jezusa 
Chrystusa, abyśmy w Nim byli jedno i w Nim zwyciężali.  
 



4. Przed laty dotknęła nas tragedia katastrofy w Smoleńsku. Na katyńskiej 
ziemi, która nosi w sobie ofiarę z życia kwiatu polskiej inteligencji lat międzywo-
jennych, została złożona ofiara przez tych, dla których Bóg, honor i ojczyzna by-
ły najwyższymi wartościami. Dziś na Mszach świętych będziemy się też mo-
dlić w intencji pary prezydenckiej i pozostałych ofiar katastrofy. 
 
5. Dzisiaj po Mszach św. zapraszam do wspólnej modlitwy Koronką do mi-
łosierdzia Bożego. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, oka-
zywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem 
naszej wdzięczności. 
 
6. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski , 
ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do 
przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia 
Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia 
się naszej państwowości. 
 
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy 
obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. 
Miłej i błogosławionej niedzieli.  
 
8. Sprzątanie Kościoła w najbliższym czasie: 

17.04.21  Beata Naczyńska, Mirosław Mrówczyński, Barbara Żołędziowska 
    i Zdzisława Nawarowska 

24.04.21 Bożena Nogawka, Elżbieta Gurazdowska, Michalina Walicka 
    i Beata Połowniak 

30.04.21  (piątek) Barbara Krząstek, Katarzyna Skaza ,Magdalena Skaza, 
    Józefa Połowniak, Katarzyna Siołkowska 

07.05.21  Wiesława Malarek, Władysław Skrzynkowski, Sylwester Dębiński, 
    Elżbieta Toruńska i Tomasz Toruński 
 

 

 Święto Bożego Miłosierdzia przypomina nam, że Pan Bóg jest miło-
sierny wobec każdego człowieka. Doświadczając miłości Pana Boga, 
idźmy do naszych zajęć i obowiązków, dzielmy się miłością z każdym na-
potkanym człowiekiem. 
 
 

 


