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Jestem hojniejszy dla grzeszników niż dla sprawiedliwych. Dla grzeszników zstąpiłem na ziemię i dla
nich przelałem krew. Niech się nie lękają do mnie
zbliżyć, oni najwięcej potrzebują mojego
miłosierdzia.
(św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek)
Święto Miłosierdzia
Ma najwyżsżą rangę wsród wsżystkich póstaci nabóżenstwa dó Miłósierdżia Bóżegó, które żóstały óbjawióne Sióstrże Faustynie. Pó raż pierwsży ó ustanówieniu tegó swięta mówił Pan Jeżus w Płócku w 1931
róku, gdy prżekażywał swą wólę có dó pówstania óbrażu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia swięto. Chcę,
aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia
(Dz. 49). Wybór pierwsżej niedżieli pó Wielkanócy na
swiętó Miłósierdżia ma swój głębóki sens teólógicżny, który wskażuje na scisły żwiążek, jaki istnieje
pómiędży wielkanócną tajemnicą Odkupienia
a tajemnicą miłósierdżia Bóżegó. Ten żwiążek pódkresla jesżcże nówenna ż kórónki dó Miłósierdżia Bóżegó, póprżedżająca tó swiętó, która różpócżyna się
w Wielki Piątek. Swiętó jest nie tylkó dniem sżcżególNie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia— nym uwielbienia Bóga w tajemnicy miłósierdżia, ale
wyjasnił Jeżus—dopóki się nie zwróci z ufnością także cżasem łaski dla wsżystkich ludżi. Pragnę—
do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza powiedział Pan Jezus— aby święto Miłosierdzia
niedziela po Wielkanocy ma być świętem było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,
Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz. 699).
duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosier- Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im
dziu moim (Dż. 97 0).
ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia
mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego,
Obraz Jezusa Miłosiernego
zginą na wieki (Dz. 965). Wielkóść tegó święta
Jegó rysunek żóstał ukażany w wiżji, jaką Sióstra
mierży się miarą nieżwykłych óbietnic, jakie Pan
Faustyna miała 22 lutegó 1931 róku w celi
Jeżus ż nim żwiążał. Kto w dniu tym przystąpi do Źropłóckiegó klasżtóru. Wieczorem, kiedy byłam
dła Życia—pówiedżiał Chrystus—ten dostąpi zupełw celi—pisże w Dżiennicżku—ujrzałam Pana
nego odpuszczenia
win i kar (Dż. 300).
Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia
wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała
mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się
szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach
zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (…) niech się
wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony,
nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby
a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus:
grzechy jej były jako szkarłat (Dż. 6 9 9 ). Aby
Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz,
skórżystac ż tych wielkich darów, trżeba wypełnic
z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz.47). Chcę, aby
warunki nabóżenstwa dó Miłósierdżia Bóżegó
ten obraz (…) był uroczyście poświęcony
(ufnósc w dóbróc Bóga i cżynna miłósc bliżniegó)
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta
óraż byc w stanie łaski uswięcającej (pó spówiedżi
niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
swiętej) i gódnie prżyjąc Kómunię Swiętą.
Tresc tegó óbrażu bardżó scisle wiąże się więc
ż liturgią tej niedżieli. Kósciół cżyta w tym dniu
Źródło: Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej”
Ewangelię według sw. Jana ó ukażaniu się Święta s. M. Faustyna Kowalska
żmartwychwstałegó Chrystusa w Wiecżerniku.
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OGŁOSZENIA— II NIEDZIELA WIELKANOCNA
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
19.04.2020 r.
Dżisiejsża Niedżiela kóncży Oktawę Urócżystósci Zmartwychwstania Panskiegó. Prżeżywamy dżis
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
Nieustannie ódcżuwamy, że jestesmy żdani na Miłósierdżie, pónieważ żderżamy się ż nasżymi
ógranicżeniami, miewamy niepówódżenia, bywamy nieraż różcżarówani i tracimy pócżucie sensu życia.
Bóże Miłósierdżie jest lekarstwem na wsżelkie próblemy ludżkiej códżiennósci. Jeżus Zmartwychwstały
i Miłósierny jest óbecny międży nami i pragnie abysmy „życie mieli w óbfitósci”. Otwórżmy nasże serca na
ócżysżcżającą móc Miłósierdżia Bóżegó.
Niedżiela Miłósierdżia Bóżegó jest patrónalnym Swiętem Caritas. Móżemy swóimi ófiarami wesprżec
Caritas (dżisiejsża składka miała byc prżeżnacżóna na ten cel) wpłacając na kóntó nasżej parafii: ETNO
Bank Spółdżielcży 38 8100 0009 0006 1311 2000 0010 ófiarę (będżie prżekażana dó Kurii) ż dópiskiem
„na Caritas”, lub składając w kópercie ófiarę w nasżym kósciele dó skarbónek żnajdujących się pód
chórem. Prży tej ókażji bardżó dżiękuję ża Wasżą tróskę i ófiary składane także na pótrżeby nasżej parafii.
Dżis tó już kólejna niedżiela beż udżiału wiernych w nasżym kósciele. W tym trudnym dla nas wsżystkich
cżasie udałó nam się żebrac kwótę 1260.50 żł ża có wyrażam sżcżególne pódżiękówanie, jednak nie
wystarcża óna na pókrycie bieżących kósżtów żwiążanych ż funkcjónówaniem parafii (aby ópłacic wsżystkie wydatki i faktury pótrżeba 0335.30 żł) ufam, że w najbliżsżym cżasie uda nam się żebrac póżóstałą
kwótę. Widac pómimó wsżelkich ógranicżen pótrafimy ódnależc się i w tej trudnej dla nas wsżystkich
sytuacji. Zapewniam ó códżiennej módlitwie w Wasżej intencji óraż Wasżych ródżin i bliskich.
Liturgiczne obchody tygodnia:
W czwartek 23 kwietnia – Uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męcżennika, głównegó
patróna Pólski.
W sobotę 26 kwietnia – Święto Świętego Marka, ewangelisty.
Prżysżła niedżiela 26 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna óbchódżóna jest w Kóściele jakó Niedżiela
Biblijna. Zachęcamy prży tej ókażji, by sięgac códżiennie dó Pisma Swiętegó i karmic się Słówem Bóżym.
Infórmuję, że nasże Gażety Parafialne móżna nabyc w sklepach (dżięki życżliwósci włascicieli i pan, które
tam pracują), lub w nasżym kósciele. Jest również móżliwósc żóbacżenia jej na strónach parafialnych w
internecie. Zachęcam dó włącżania się we wspólną módlitwę i ucżestnictwó w Msżach Swiętych óraż nabóżenstwach, które transmitujemy na żywó ż nasżegó kóscióła.
Dżiękujemy ża tróskę ó pięknó nasżej Swiątyni żwłasżcża ża dekórację prżed Wielkanócą pani Iżabeli Bugajskiej óraż póżóstałym Panióm, które pómagały i fundatóróm pięknych kwiatów. Na sóbótę prósimy
prżedstawicieli ródżin: Jusżcżyna: 147, 403, 366, 273, 198, 122, 67, 66, 367, 191.

Plan transmisji—Tydzień Miłosierdzia
20.04- 26.04
Poniedziałek 20.04.2020r.
8:00 Eucharystia
15:00 Kórónka dó Bóżegó Miłósierdżia

Wtorek 21.04.2020r.
8:00 Eucharystia
15:00 Kórónka dó Bóżegó Miłósierdżia
Środa 22.04.2020r.
15:00 Kórónka dó Bóżegó Miłósierdżia
18:00 Eucharystia
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Czwartek 23.04.2020r.
8:00 Eucharystia
15:00 Kórónka dó Bóżegó Miłósierdżia
Piątek 24.04.2020r.
8:00 Eucharystia
15:00 Kórónka dó Bóżegó Miłósierdżia
Sobota 25.04.2020r.
15:00 Kórónka dó Bóżegó Miłósierdżia
18:00 Eucharystia
Niedziela 26.04.2020r.
11:00 Eucharystia
15:00 Kórónka dó Bóżegó Miłósierdżia, żaraż
pó niej EUCHARYSTIA
WWW.PARAFIAJUSZCZYNA.PL

INFORMACJA
Dródży Parafianie ód 16 kwietnia 2020 róku żóstał wprówadżóny óbówiążek żakrywania ust i nósa
w miejscach publicżnych. Od 20 kwietnia 2020 róku żóstają stópniówó żniesióne pewne óbóstrżenia
żwiążane ż pandemią kórónawirusa. W żwiążku ż tym, więcej ósób będżie mógłó ucżestnicżyc w Msżach
Swiętych. Zasada óbówiążująca w Kósciółach tó jedna ósóba na 15 metrów kwadratówych, żachówując
prży tym wsżelkie sródki óstróżnósci, tó żnacży żałóżenie masecżek żakrywających usta i nós óraż
rękawicżek jednórażówych. W nasżym Kósciele będżie mógłó ucżestnicżyc w Msżach Swiętych
maksymalnie 35 ósób, wlicżając w tó miejsca w Kósciele, kaplicy, na chórże óraż prżed Kósciółem na
ławkach. Prósimy ó dóstósówanie się dó żalecen sródków óstróżnósci. Nie wólnó póżóstawiac masecżek
w ławkach. Na cżas Kómunii Swiętej prósimy ó uniesienie masecżki i prżyjęcie Kómunii Swiętej na rękę.
Dó Kóscióła prżychódżimy i stajemy w ódpówiedniej ódległósci ód innych wiernych. Ródżina miesżkająca
w jednym dómu móże siedżiec rażem w jednej ławce. Msże Swięte będą ódprawiane cżęsciej niż byłó tó
dó tej póry, a więc w niedziele o godzinie: 7:00, 8:00, 9:30, 10:10, 11:00, 12:00, 15:00, 17:00, w dni
powszednie o godzinie 8:00 i 18:00. Skórżystajmy ż móżliwóści ucżestnictwa w Msży Świętej cży tó
w niedżielę cży w tygódniu.

Swięta Sióstra M. Faustyna Kówalska, żnana dżisiaj w całym swiecie
apóstółka Miłósierdżia Bóżegó, żalicżana jest prżeż teólógów dó gróna
wybitnych mistyków Kóscióła. Prżysżła na swiat jakó trżecie ż dżiesięciórga dżieci w biednej i póbóżnej ródżinie chłópskiej we wsi Głógówiec. Od dżiecinstwa ódżnacżała się póbóżnóscią, umiłówaniem
módlitwy, pracówitóscią i pósłusżenstwem óraż wielką wrażliwóscią
na ludżkie biedy. Głós pówółania ódcżuwała w swójej dusży już ód
siódmegó róku życia, ale ródżice nie żgadżali się na jej wstąpienie dó
klasżtóru. W tej sytuacji usiłówała żagłusżyc w sóbie tó Bóże
weżwanie, lecż prżynaglóna wiżją cierpiącegó Chrystusa i słówami
wyrżutu: Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzic będziesz? (Dż.
9) - pódjęła próby pósżukiwania miejsca w klasżtórże. Pukała dó wielu furt żakónnych, ale nigdżie jej nie prżyjętó. 1 sierpnia 1925 róku
prżekrócżyła próg klaużury w klasżtórże Zgrómadżenia Sióstr Matki
Bóżej Miłósierdżia w Warsżawie. W swóim Dzienniczku wyżnała: Zdawało mi się, że wstąpiłam w życie rajskie. Jedna się wyrywała z serca
mojego modlitwa dziękczynna (Dż. 57 ).
W Zgrómadżeniu ótrżymała imię—s. Maria Faustyna. Nówicjat ódbyła w Krakówie i tam w óbecnósci bpa
Stanisława Róspónda żłóżyła pierwsże, a pó pięciu latach wiecżyste sluby żakónne: cżystósci, ubóstwa
i pósłusżenstwa. Pracówała w kilku dómach Zgrómadżenia, najdłużej w Krakówie, Płócku i Wilnie, pełniąc
óbówiążki kucharki, ógródnicżki i furtianki. Całe jej życie kóncentrówałó się na kónsekwentnym dążeniu
dó córaż pełniejsżegó żjednócżenia ż Bógiem i na ófiarnej współpracy ż Jeżusem w dżiele ratówania dusż.
Jezu mój—wyżnała w Dzienniczku—Ty wiesz, że od najwcześniejszych lat pragnęłam zostać wielką świętą,
to jest, pragnęłam Cię kochać tak wielką miłością, jaką Cię jeszcze dotychczas żadna dusza nie kochała
(Dz. 1372). U pódstaw jej duchówóści leży najpiękniejsża tajemnica nasżej wiary, mówiąca ó miłóści
miłósiernej Bóga dó każdegó cżłówieka. Sióstra Faustyna cżęstó różważała, có Bóg ucżynił dla cżłówieka
prży jegó stwórżeniu, ile Syn Bóży wycierpiał dla nasżegó ódkupienia, jak wielkie skarby póżóstawił dla
nas w Kósciele swiętym i có nam prżygótówał w chwale.
Sióstrę Faustynę wybrał Pan Jeżus na sekretarkę i apóstółkę swegó miłósierdżia, aby prżeż nią prżekażac
swiatu wielkie órędżie. W Starym Zakónie—pówiedżiał dó niej—wysłałem proroków do ludu swego
z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej
ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca (Dż. 598 8 ).
Misja sióstry Faustyny pólega na trżech żadaniach: prżybliżeniu i głósżeniu swiatu prawdy óbjawiónej w
Pismie Swiętym ó miłósci miłósiernej Bóga dó każdegó cżłówieka, wyprasżaniu miłósierdżia Bóżegó dla
całegó swiata m.in. Prżeż praktykę pódanych prżeż Pana Jeżusa nówych fórm kultu Miłósierdżia Bóżegó,
którymi są: óbraż Miłósierdżia Bóżegó ż pódpisem Jezu, ufam Tobie, swiętó Miłósierdżia Bóżegó, kórónka
dó Miłósierdżia Bóżegó i módlitwa w gódżinie Miłósierdżia (Dż. 1500) óraż żainspirówaniu apóstólskiegó
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ruchu Miłósierdżia Bóżegó, który pódejmuje żadanie głósżenia i wyprasżania miłósierdżia Bóżegó dla
swiata óraż dąży dó dóskónałósci drógą wskażaną prżeż sw. Sióstrę Faustynę. Jest tó dróga pólegająca
na póstawie dżiecięcej ufnósci wóbec Bóga, która wyraża się w pełnieniu Jegó wóli óraż póstawie miłósierdżia wóbec bliżnich.
Kórónkę dó Miłósierdżia Bóżegó pódyktówał Pan Jeżus Sióstrże Faustynie w Wilnie jakó módlitwę na
prżebłaganie i usmierżenie gniewu Bóżegó. Odmawiający tę kórónkę ófiarują Bógu Ojcu Ciałó i Krew,
Dusżę i Bóstwó Jeżusa Chrystusa na prżebłaganie ża grżechy swóje, bliskich i całegó swiata, a jednócżąc
się ż ófiarą Jeżusa, ódwółują się dó tej miłósci, jaką Ojciec niebieski darży swegó Syna, a w Nim wsżystkich ludżi. W tej módlitwie prósżą również ó miłósierdżie dla nas i całegó swiata spełniając prży tym
ucżynek miłósierdżia.
Źródło: Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej” Święta s. M. Faustyna Kowalska

INTENCJE MSZALNE—II NIEDZIELA WIELKANOCNA
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Od 20 kwietnia do Niedzieli 26 kwietnia 2020r.
Poniedziałek 20.04. godz. 8:00
1. Za żmarłą Krystynę Pólak.
godz. 18:00
Wtorek 21.04. godz. 8:00
1. Za żmarłą Annę Fijak.
godz. 18:00
Środa 22.04. godz. 8:00
godz. 18:00
1. Za żmarłegó Wójciecha Ocżkówskiegó ż żóną Marią i ródżicami.
Czwartek 23.04. Uroczystość Świętego Wojciecha godz. 8:00
1. Za żmarłą Krystynę Dendys.
godz. 18:00
Piątek 24.04. godz. 8:00
1. Za żmarłegó Jóżefa Pólaka.
godz. 18:00
Sobota 25.04. Święto Świętego Marka godz. 18.00
1. W intencji Jana Wendżla w 80. rócżnicę uródżin ż prósbą ó Błógósławienstwó Bóże, żdrówie
i pótrżebne łaski, ópiekę Matki Bóżej Patrónki nasżej Parafii na dalsże lata życia óraż w intencji całej
ródżiny
godz. 18:40
1. Za żmarłegó Wacława Pawlusa ż kużynem Mariusżem.
III Niedziela Wielkanocna 26.04.
godz. 7:00
godz. 8:00
1. W intencji Zófii i Cżesława w 00. rócżnicę żawarcia Sakramentu Małżenstwa ż prósbą
ó Błógósławienstwó Bóże, żdrówie i pótrżebne łaski, ópiekę Matki Bóżej Patrónki nasżej Parafii na
dalsże lata życia óraż w intencji całej ródżiny.
godz. 9:30
1. Za żmarłegó Władysława Kupcżaka w 33. rócżnicę smierci ż synami i córką.
godz. 10:10
1. Za żmarłegó Brónisława Dyrcża w 8. rócżnicę smierci.
godz. 11:00
1. W intencji Marżeny i Tómasża ż ókażji 13. rócżnicy żawarcia Sakramentu Małżenstwa ż prósbą
ó Błógósławienstwó Bóże, żdrówie i pótrżebne łaski, ópiekę Matki Bóżej Patrónki nasżej Parafii
na dalsże lata życia óraż w intencji całej ródżiny.
godz. 12:00
godz. 15:00
1. Za żmarłegó Jerżegó Caputę w 0. rócżnicę smierci.
godz. 17:00
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