24 KWIETNIA– PONIEDZIAŁEK
6:30 + Zbigniew Dołęga- m-c po śmierci
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 + Henryk Mackiewicz- 4 rocz. śmierci
oraz za rodziców i rodzeństwo z obojga stron
25 KWIETNIA - WTOREK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Helena, Stanisława, Jan, Mieczysław,
Maria, Michał, Sebastian i za zmarłe dzieci
w rodzinach
18:00 + Bohdan Wasilenko- 7 rocz. śmierci
i za rodziców z obojga stron
26 KWIETNIA - ŚRODA
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA
15:30 Ślub i chrzest po ślubie
17:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18:00 W intencjach z Nowenny
27 KWIETNIA – CZWARTEK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz, Halina,
Mikołaj, Tadeusz z rodziny Niewierowiczów
18:00 + Henryka Giruć- 2 rocz. śmierci

29 KWIETNIA – SOBOTA
6:30 + Mirosław Moczulski- m-c po śmieci
7:00 WOLNA INTENCJA
16:00 Ślub
18:00 + Stanisław i Mirosław Puczelowie oraz
Stanisław, Bolesława, Jan i Kazimiera
z rodziny Zalewskich
30 KWIETNIA – III NIEDZIELA
WIELKANOCNA
7:00 Dziękczynna w 50-tą rocznice urodzin
Sławomira Koziak i Małgorzaty Koziak
z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę M.
Najśw. i zdrowie dla Jubilatów
8:30 Z okazji 50-tej rocznicy ślubu Weroniki
i Jana Adamowiczów o błogosławieństwo
Boże, opiekę M. Najśw., zdrowie i potrzebne
łaski dla Jubilatów i całej rodziny
10:00 + Stanisława Szulikowska, Józef
Szulikowski i zmarli z rodziny Kokoszko
11:30 + Karolina, Tadeusz, Jadwiga Śliwowscy
oraz za zmarłych z ich rodziny
13:00 + Stanisław Szczerbicki i zmarli
z rodziny Szczerbickich
18:00 + Janina i Stanisław Bieleccy
W NADCHODZĄCYM TYGODNIU JEST

7 WOLNYCH INTENCJI MSZALNYCH.
28 KWIETNIA – PIĄTEK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Stanisław Wysokiński i za zmarłych
z rodziny
18:00 + Maria, Jan, Janek i Bronisława
Hrywniak

WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO
ZAMÓWIENIA MSZY ŚWIĘTEJ
ZAPRASZAMY DO KANCELARII
PARAFIALNEJ.
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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Czyt.: Dz 2, 42-47; Ps 118; 1 P 1, 3-9;
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 20, 19-31
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął
pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce
i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł
do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych
słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy
Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego,
nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz
/domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął
pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź
niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!
Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś?
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których
nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano,
abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc
mieli życie w imię Jego.

SIŁA PRZEBACZENIA
Kiedy uczyłem dzieci na lekcji religii sześciu głównych prawd
wiary, doszedłem do wniosku, że brakuje w ich przesłaniu –
siódmej, jakże istotnej prawdy: Bóg jest Ojcem
Miłosiernym. Bywają takie chwile, w których możemy czuć
się przerażeni istniejącym w świecie złem. Niepokoi dziwna
zagadkowość, dlaczego jest ono tak atrakcyjne dla człowieka,
dlaczego tak klei się do niego, chociaż niesie destrukcję,
zniszczenie, smutek, ból i śmierć? Zło poraża tak, że człowiek
czuje się wobec niego bezsilny. Pan Bóg nie jest bezsilny
wobec zła. Odpowiada na cały jego ogrom potęgą miłości
i miłosierdziem. Pan Jezus objawił bogatego w miłosierdzie Ojca, który ukazuje
człowiekowi, co to jest zło, i zachęca, aby – będąc wolnym – wybierał dobro.
Czyż życie każdego z nas nie jest okazją do tego, aby wielbić Boga za Jego
miłosierdzie? Czyż każdorazowe odpuszczenie grzechu nie wypływa z Bożego
miłosierdzia? W piosence bpa Antoniego Długosza pojawiają się słowa:
„Śpiewajmy Bogu hymn uwielbienia oraz wdzięczności za wielkie dzieło – dar
Odkupienia całej ludzkości. Bezmiaru szczęścia, jakie nas czeka, tak trudno
dociec. Bądźmy więc wierni i miłosierni, bo tak chce Ojciec”. Miłosierdzie Boże
zobowiązuje nas do miłosierdzia wobec ludzi. W momencie, gdy zaczynamy
oddawać złem za zło, siła zła wzrasta. Gdy zaczynamy przebaczać, osłabiamy
demoniczną moc zła. Siła przebaczenia, siła miłosierdzia jest tak wielka,
że wobec niej wszelkie zło traci swoją moc. Przebaczenie i miłosierdzie
procentuje w oczach Bożych na naszą korzyść, czyniąc z nas błogosławionych.
JUSTYNA KLISZEWICZ /Organizator/ zaprasza na Warsztaty Liturgiczno - Muzyczne
Od piątku 28 kwietnia do 3 maja w Świętej Lipce odbędzie się V edycja
Warsztatów Liturgiczno – Muzycznych. Udział w warsztatach pomaga nie tylko
w doskonaleniu warsztatu i umiejętności muzycznych, ale również wielokrotnie
prowadzi do przemiany serc, tworzenia żywej relacji z Panem Bogiem i pięknych
przyjaźni z innymi ludźmi. Uczestnicy warsztatów zapraszają serdecznie do udziału
we wspólnej Eucharystii w bazylice św. Jerzego – 30 kwietnia 2017 o godzinie 13:00
(po mszy krótki koncert warsztatowiczów) i w bazylice świętolipskiej – 3 maja,
o godz. 11:00

1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Jan Obidowski i Jarosław
Zapolski. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
2. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością,
że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost,
że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar
miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną
radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga,
objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie
zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
3. Po Mszy św. odprawianej o godz. 11:30, zapraszamy do domu parafialnego
rodziców uczniów, którzy przystępują w maju do I Komunii św., na ostatnie
spotkanie informacyjne.
4. W rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć
słowa św. Jana Pawła II: Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.
W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie
powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz
wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski
i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia! (Łagiewniki, 2002 r.).
5. Jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza
liturgicznego, będziemy obchodzili - przeniesioną z dzisiejszego dnia uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski oraz
imieniny ks. bp. Seniora Wojciecha Ziemby.
6. Także jutro podczas Mszy św. o godz. 11:00 w bazylice św. Jerzego nasza
siostra zakrystianka - s. Rufina zostanie odznaczona przez Kapitułę Kolegiacką
w Kętrzynie statuetką - Zasłużona dla Wspólnoty Chrześcijańskiej. Warto
przypomnieć, s. Rufina pracuje bardzo gorliwie w naszej parafii od 1.09.1993 r.,
czyli 24-y lata. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy jutro na tę uroczystość.
7. Młodzież przygotowującą się do Bierzmowania, zapraszamy w czwartek
(27 kwietnia) po Mszy św. o godz. 18:00 na spotkanie formacyjne do domu
parafialnego. Obecność obowiązkowa.
8. W sobotę (29.04.2017) zapraszamy po Mszy Św. wieczornej odprawianej
o godz. 18:00 na Procesję dziękczynną za dar kanonizacji Jana Pawła II wokół
jeziorka.

