
 Trwamy w okresie wielkanocnym, czyli w czasie, który motywuje nas w szczególny 
sposób do refleksji nad zmartwychwstaniem Chrystusa. Jak pisze św. Paweł Apostoł: „A jeżeli 
Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara (...)” (1 Kor 15,17). Trzeba więc udzie-
lić w sobie odpowiedzi na pytanie: czy wierzę w zmartwychwstanie Chrystusa?
 Nie mamy niepodważalnych dowodów na to, że Chrystus zmartwychwstał... Mamy 
jedynie relacje świadków, którzy widzieli pusty grób i którzy spotkali Żyjącego. Ale nic poza 
tym... Nikt nie widział momentu zmartwychwstania – jedynie noc widziała: „(...) jedyna, która 
była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa” (Orędzie Paschalne).
 Podczas spotkań z uczniami po swoim zwycięstwie nad śmiercią Chrystus nie zacho-
wuje się jakoś inaczej niż dotąd, nie przychodzi do nich, by przerazić ich blaskiem swej chwały. 
Spotkania ze Zmartwychwstałym są bardzo zwyczajne – pełne cielesnej dotykalności. Nama-
calne. Wszystko, co Chrystus czyni wobec uczniów po powrocie do życia, ma odniesienia do 
przeszłości, którą Apostołowie dobrze jeszcze pamiętają i w której też ciągle jeszcze tkwią, i tej 
przeszłości nadaje nowy sens, i tę przeszłość kieruje ku wiecznej przyszłości.
 Znaki, które czyni wobec uczniów Zmartwychwstały Pan, mają im powiedzieć jed-
no: Jestem prawdziwy! To ja, ten sam Jezus, który umarł! Teraz żyję! Możecie mnie dotknąć, 
włożyć rękę do mojego boku, a palec w ślady po gwoździach! Jestem prawdziwym Chrystu-
sem! Znam wydarzenia z waszej przeszłości, które odmieniły wasze życie – nawet najbardziej 
intymne szczegóły! Jestem prawdziwy! I ciągle tak samo bliski, jak przed moją śmiercią!
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA III NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
Dz 5,27b-32.40b-41; Ps 30,2.4-6.11-13; Ap 5,11-14; J 21,1-19  

 Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: 
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, syno-
wie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę 
łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej 
nocy nic nie złowili.

 A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, 
że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowie-
dzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. 
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do 
Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr usłyszawszy, że to 
jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w 
morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem 
nie było daleko - tylko około dwustu łokci.

 A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę 
oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł 
Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu 
trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodź-
cie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo 
wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę. To 
już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

MISERICORDIAE VULTUS
FRANCISZEK

9. W przypowieściach poświęconych miłosierdziu Jezus objawia naturę Boga jako naturę 
Ojca, który nigdy się nie poddaje, dopóki nie zwycięży grzechu i odrzucenia współczuciem 
i miłosierdziem. Znamy te przypowieści, a zwłaszcza trzy z nich: przypowieść o zaginionej 
owcy, o zagubionej monecie oraz o ojcu i dwóch synach (por. Łk 15, 1-32). W tych przy-
powieściach Bóg zawsze występuje jako pełen radości, przede wszystkim gdy przebacza. 
Znajdujemy w nich istotę Ewangelii oraz naszej wiary, ponieważ miłosierdzie jest ukazane 
jako siła, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem.
Inna przypowieść jest dla nas natomiast lekcją naszego chrześcijańskiego stylu życia. Spro-
wokowany pytaniem Piotra, ile razy należałoby przebaczyć, Jezus odpowiedział: «Nie mó-
wię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy» (Mt 18, 22), i opowiedział 
przypowieść o «nielitościwym dłużniku». Ów dłużnik, wezwany przed oblicze króla, by 
zwrócił mu ogromny dług, błaga go na kolanach, i król daruje mu należność. Lecz zaraz 
potem spotyka innego sługę, takiego jak on, który był mu dłużny parę groszy. Sługa ten bła-
ga go na kolanach o litość, lecz on nie ustępuje i wtrąca go do więzienia. Gdy król usłyszał 



o tym, co zaszło, rozgniewał się bardzo, wezwał nielitościwego dłużnika do siebie i rzekł: 
«Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się 
nad tobą?» (Mt 18, 33). Jezus zakończył: «Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli 
każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu» (Mt 18, 35).
 Ta przypowieść zawiera głęboką naukę dla każdego z nas. Jezus stwierdza, że mi-
łosierdzie to nie jest tylko działanie Ojca, lecz staje się kryterium pozwalającym zrozumieć, 
kim są Jego prawdziwe dzieci. Jesteśmy więc wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to 
my najpierw doznaliśmy miłosierdzia. Przebaczenie zniewag staje się najbardziej ewident-
nym wyrazem miłości miłosiernej, a dla nas chrześcijan jest nakazem, od którego nie mo-
żemy się uchylać. Jakże trudne wydaje się nieraz przebaczanie! A przecież przebaczanie jest 
narzędziem złożonym w nasze słabe ręce, abyśmy mogli osiągnąć spokój serca. Uwolnienie 
się od żalu, złości, przemocy i zemsty — to warunki konieczne do tego, by żyć szczęśliwie. 
Przyjmijmy zatem zachętę Apostoła: «Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem» 
(Ef 4, 26). Słuchajmy przede wszystkim słów Chrystusa, który przedstawił miłosierdzie 
jako ideał życia i jako kryterium wiarygodności dla naszej wiary: «Błogosławieni miłosier-
ni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5, 7). To błogosławieństwo powinno stać się 
dla nas inspiracją w tym Roku Świętym.
 Jak można zauważyć, miłosierdzie w Piśmie Świętym jest kluczowym słowem na 
określenie postępowania Boga w stosunku do nas. On nie ogranicza się do deklarowania 
swojej miłości, ale wyraża ją w sposób widoczny i namacalny. Miłość zresztą nie może być 
nigdy abstrakcyjnym słowem. Z samej swej natury jest konkretnym życiem: intencjami, 
zachowaniami, postawami, wyrażanymi w codzienności. Miłosierdzie Boga jest Jego od-
powiedzialnością za nas. On czuje się odpowiedzialny, czyli pragnie naszego dobra i chce, 
byśmy byli szczęśliwi, napełnieni radością i pokojem. W tym samym kierunku powinna 
zmierzać miłość miłosierna chrześcijan. Tak jak kocha Ojciec, tak też powinny kochać 
dzieci. Jak On jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni — jedni 
wobec drugich.
10. Architrawem, na którym wspiera się życie Kościoła, jest miłosierdzie. Wszystko w dzia-
łaniu duszpasterskim Kościoła powinno być przepojone czułością, z którą kieruje się do 
wiernych; w tym, co głosi i o czym daje świadectwo światu, nie może nigdy brakować mi-
łosierdzia. Wiarygodność Kościoła potwierdza się na drodze miłości miłosiernej i współ-
czującej. Kościół «żyje niewyczerpanym pragnieniem ofiarowania miłosierdzia» (9). Być 
może zbyt długo zapominaliśmy wskazywać drogę miłosierdzia i nim żyć. Z jednej strony 
pokusa żądania tylko i zawsze sprawiedliwości sprawiła, że zapomnieliśmy, iż jest to tylko 
pierwszy krok, konieczny i nieodzowny, ale Kościół potrzebuje sięgać wyżej, aby osiągnąć 
cel bardziej wzniosły i bardziej znaczący. Z drugiej strony, ze smutkiem obserwujemy, że 
doświadczenie przebaczenia w naszej kulturze staje się coraz rzadsze. Niekiedy wydaje się 
nawet, iż znika już samo słowo przebaczenie. Jednak bez świadectwa przebaczenia pozo-
staje nam życie bezowocne i jałowe, jakbyśmy żyli w miejscu opuszczonym i smutnym. 
Nadszedł znowu dla Kościoła czas, aby z radością głosić przebaczenie. To jest czas powrotu 
do tego, co istotne, aby poczuć odpowiedzialność za słabości i trudności naszych braci. 
Przebaczenie to siła, która budzi do nowego życia i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość 
z nadzieją.
11. Nie możemy zapomnieć o wielkim nauczaniu, które św. Jan Paweł II przedstawił w swo-
jej drugiej encyklice Dives in misericordia, która w tamtych czasach była nieoczekiwana i 



zaskoczyła wielu tematem, jaki poruszała. W szczególności chciałbym przypomnieć dwa 
aspekty tego nauczania. Przede wszystkim święty Papież wskazywał na zapominanie tema-
tu miłosierdzia w dzisiejszej kulturze: «Umysłowość współczesna, może bardziej niż czło-
wiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą 
ideę miłosierdzia odsunąć ma margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo i 
pojęcie ’miłosierdzie’ jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem 
rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem i uczynił sobie 
ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28). Owo ‘panowanie nad ziemią’, rozumiane nieraz jedno-
stronnie i powierzchownie, jakby nie pozostawiało miejsca dla miłosierdzia. (...) I dlatego 
też wielu ludzi i wiele środowisk, kierując się żywym zmysłem wiary, zwraca się niejako 
spontanicznie do miłosierdzia Bożego w dzisiejszej sytuacji Kościoła i świata» (10).
 Co więcej, św. Jan Paweł II tak motywował pilną potrzebę głoszenia miłosierdzia 
i dawania o nim świadectwa w świecie współczesnym: «[ono jest podyktowane] miłością 
człowieka i wszystkiego, co ludzkie, a co w odczuciu tak bardzo wielu współczesnych jest 
zagrożone wielkim niebezpieczeństwem. Ta sama tajemnica Chrystusa (...) każe równocze-
śnie głosić miłosierdzie jako miłosierną miłość Boga, objawioną w tajemnicy Chrystusa. I 
każe też do tego miłosierdzia odwoływać się, wzywać go na naszym trudnym i przełomo-
wym etapie dziejów Kościoła i świata (...)» (11). To nauczanie św. Jana Pawła II jest dziś 
bardzo aktualne i zasługuje na to, aby je przypomnieć w tym Roku Świętym. Posłuchajmy 
na nowo jego słów: «Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi mi-
łosierdzie — najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela — i kiedy ludzi przybliża do 
Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest depozytariuszem i szafarzem» (12).
12. Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten 
sposób dotrzeć do serca i umysłu każdego człowieka. Oblubienica Chrystusa przyswaja 
sobie postawę Syna Bożego, który wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo. 
W naszych czasach, w których Kościół jest zaangażowany w nową ewangelizację, temat mi-
łosierdzia musi być na nowo przedstawiany z nowym entuzjazmem i poprzez odnowioną 
działalność duszpasterską. Ma to kluczowe znaczenie dla Kościoła oraz dla wiarygodności 
jego przesłania, aby on sam żył i świadczył o nim miłosierdziem. Język Kościoła i jego gesty 
muszą przekazywać miłosierdzie, aby przeniknąć do serca ludzi i natchnąć ich do odnale-
zienia drogi powrotu do Ojca.
 Pierwszą prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa. Tejże miłości, która posuwa się 
do przebaczenia i do daru z siebie, Kościół jest sługą i pośrednikiem wobec ludzi. Stąd 
też tam, gdzie Kościół jest obecny, musi być też widoczne miłosierdzie Ojca. W naszych 
parafiach, w naszych wspólnotach, w stowarzyszeniach, w ruchach, gdziekolwiek są chrze-
ścijanie, każdy powinien odnaleźć oazę miłosierdzia.
13. Chcemy żyć w tym Roku Jubileuszowym w świetle słowa Pana: Miłosierni jak Ojciec. 
Ewangelista przytacza następujące nauczanie Jezusa: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz 
jest miłosierny» (Łk 6, 36). To program życia równie trudny, jak bogaty w radość i w pokój. 
Nakaz Jezusa jest skierowany do tych, którzy słuchają Jego głosu (por. Łk 6, 27). Abyśmy 
byli zdolni do miłosierdzia, musimy najpierw wsłuchać się w Słowo Boże. To oznacza, że 
trzeba odkryć na nowo wartość ciszy, aby móc medytować nad słowem, które jest do nas 
zwrócone. W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcie go jako 
własnego stylu życia.
14. Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ stanowi ikonę 



drogi, którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a 
istota ludzka to viator, pielgrzym, który idzie drogą aż do pożądanego celu. Również po to, 
aby dotrzeć do Drzwi Świętych w Rzymie i w każdym innym miejscu, będziemy musieli 
wyruszyć w pielgrzymkę, każdy na miarę własnych sił. Stanie się ona znakiem, że również 
miłosierdzie jest celem, który mamy osiągnąć, wymagającym zaangażowania i poświęce-
nia. Pielgrzymka niech zatem stanie się bodźcem do nawrócenia: przechodząc przez Drzwi 
Święte pozwolimy, by nas spowiło miłosierdzie Boże, i zobowiążemy się, że będziemy mi-
łosierni dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas.
 Pan Jezus wskazuje nam etapy pielgrzymki umożliwiającej osiągnięcie tego celu: 
«Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczaj-
cie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzę-
sioną i wypływającą ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką 
miarą, jaką wy mierzycie» (Łk 6, 37-38). Mówi przede wszystkim, by nie sądzić i nie po-
tępiać. Jeśli człowiek nie chce zostać osądzony przez Boga, nie powinien stawać się sędzią 
swego brata. Ludzie bowiem w swoim osądzie zatrzymują się zwykle na powierzchni, pod-
czas gdy Bóg zagląda do wnętrza. Jaką krzywdę wyrządzają słowa, kiedy rodzą je uczucia 
zazdrości i zawiści! Mówienie źle o nieobecnym bracie jest równoznaczne z przedstawia-
niem go w złym świetle, szkodzeniem jego reputacji i wystawianiem go na pastwę plotek. 
Nie sądzić i nie potępiać znaczy również, w sensie pozytywnym, umieć dostrzec dobro, 
które jest w każdej osobie, i nie pozwolić, by ucierpiała ona z powodu naszego stronniczego 
osądu i roszczeń do wszechwiedzy. Ale to jeszcze nie wystarcza do wyrażenia miłosierdzia. 
Jezus wzywa również do przebaczania i do dawania. Mamy być narzędziami miłosierdzia, 
ponieważ pierwsi otrzymaliśmy je od Boga. Mamy być szczodrzy dla wszystkich, wiedząc, 
że również Bóg wielkodusznie obdarza nas swoją życzliwością.
 Miłosierni jak Ojciec jest zatem «mottem» Roku Świętego. W miłosierdziu mamy 
dowód, jak Bóg kocha. On daje całego siebie, zawsze, za darmo i nie prosząc o nic w za-
mian. Przychodzi nam z pomocą, kiedy Go wzywamy. To piękne, że codzienna modlitwa 
Kościoła zaczyna się od słów: «Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku 
ratunkowi memu» (por. Ps 70 [69], 2). Pomoc, której wzywamy, jest już pierwszym krokiem 
miłosierdzia Bożego w naszą stronę. On przychodzi, aby wybawić nas z sytuacji słabości, 
w której żyjemy. Jego pomoc polega na tym, że dostrzegamy Jego obecność i odczuwamy 
Jego bliskość. Dzień za dniem, doznając Jego współczucia, możemy również i my stawać się 
współczujący dla wszystkich.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W środę przypada Dzień Fatimski. Msza Św., której będzie przewodniczył 
ks. Radosław Belling, o godz. 18:00, a po niej modlitwa różańcowa. Po Mszy Św. 
o godz. 8:00 rozpocznie się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. W piątek, 15 kwietnia, odbędzie się w naszej parafii Wieczór Modlitwy 
Młodych. Początek o godz. 19:00, dlatego też nie będzie tego dnia Mszy Św. o 
godz. 19:00, a intencja z tej Mszy zostanie odprawiona o godz. 18:00.

• 19:00 – śpiew, uwielbienie Jezusa
• 19:45 – przedstawienie grup



INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK  11 kwietnia 2016 r.
7.00 + Stefan Wysocki (21. r. śm.)
8.00 + Stanisław Rubin (32. r. śm.)

18.00
1) ++ Dariusz Siemianowski (22. r. śm.), Jan i Marta Fierkowie oraz Brunon, Helena i 
Agata Roczniakowie
2) ++ Janusz Szyszkowski oraz rodzice

19.00 1) ++ Rodzice: Jadwiga i Kazimierz
2) + Zbigniew Woźniak (m-c po pogrzebie)

• 20:00 – rozpoczęcie bloku ewangelizacyjnego (podejmiemy wezwa-
nie Ojca Świętego Franciszka, który prosił o ewangeliczny raban 
wprowadzający w ŚDM 2016; blok poprowadzą goście z kręgów mu-
zyki hip-hop: DJ FALA MESSENGER, EDZIO, FALA oraz Pustynia 
Miast z Gdyni)

• 21:30 – herbata i ciasto
• 22:15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo 

uczestników
• 22:45 – modlitwa nad uczestnikami (okazja do modlitwy wstawien-

niczej)
• około północy – zakończenie spotkania

 Spodziewamy się przyjazdu około tysiąca młodych osób. Dlatego zwra-
camy się z gorącą prośbą o upieczenie ciast na to wydarzenie. Osoby zaintere-
sowane pomocą prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub do ks. Mateusza.
3. Msza Św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o godz. 18:00. Intencje można 
składać w zakrystii bądź w biurze parafialnym.
4. Msza Św. dla wspólnoty rodziców po stracie dziecka w sobotę o godz. 15:00. 
Po Mszy Św. spotkanie w salce parafialnej dla chętnych.
5. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych, która odbędzie się w przyszły po-
niedziałek, 18 kwietnia, o godz. 19:00 w sali parafialnej. Temat: „Spotkania ze 
Zmartwychwstałym”. Katechezę poprowadzi ks. Mateusz.
6. Osoby z Zespołu Caritas podczas dyżuru w poniedziałki w godzinach 16:00-
17:30 pomagają odliczać 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas. Oferta 
pomocy jest skierowana do emerytów i rencistów.
7. Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Do naszej diecezji rów-
nież przyjedzie część pielgrzymów. Dlatego zwracamy się z prośbą o otworzenie 
drzwi swoich domów i ugoszczenie pielgrzymów w dniach 20-25 lipca. Więcej 
informacji na ulotkach wyłożonych przy wyjściu z kościoła lub u ks. Mateusza.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:
 śp. Edwarda Zubryckiego.



WTOREK   12 kwietnia 2016 r.
7.00 ++ Genowefa i rodzice z ob. stron

8.00 ++ Rodzice: Felicja i Herbert, dziadkowie: Marianna i Franciszek oraz zmarli z rodziny 
Miaskowskich

18.00 O łaskę zdrowia i wszelkie błogosławieństwo w dniu urodzin dla Teodora

19.00 1) ++ Henryk Sulima (9. r. śm.) oraz Tadeusz Bańcyrowski (20. r. śm.)
2) + Krystyna Litwinowicz (4. r. śm.)
ŚRODA   13 kwietnia 2016 r.

7.00 + Zbigniew Wojciechowski

8.00 1) + Tadeusz Panasko (od rodziny Tomaszewskich)
2) + Krystyna Redmann (w dniu pogrzebu)

18.00

1) + Zofia Ciechanowicz
2) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Justyny i Mariusza z 
okazji 20. rocznicy  ślubu
3) ++ Polscy Bohaterowie zamordowani w Katyniu w 1940 r. – w tym śp. Piotr Szajda
CZWARTEK   14 kwietnia 2016 r.

7.00 ++ Pelagia Pawlić (r. śm.) oraz mąż Bolesław, dzieci: Albina (ona), Franciszka (ona), 
Wanda, Mieczysław, Henryk i Jan

8.00 1) W pewnej intencji
2) ++ Helena i Filip oraz rodzice z ob. stron

18.00 Zbiorowa za zmarłych

19.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w 42 rocznicę ślubu Małgorzaty i Edwarda z prośbą o 
Boże błog., opiekę MBF, potrzebne łaski i zdrowie dla nich i całej rodziny
PIĄTEK   15 kwietnia 2016 r. 

7.00 + Zbigniew Ostrowski
8.00 Antonina i Zofia – o zdrowie i błog. Boże

18.00
1) ++ Maria i Michał
2) ++ Olga (11. r. śm.) oraz Władysław
3) Dziękczynna za 45 lat małżeństwa z prośbą o błog. Boże na dalsze lata życia
SOBOTA   16 kwietnia 2016 r. 

7.00 50. rocznica ślubu Bronisławy i Zygmunta Janczaków – o Boże błog. i opiekę MBF
8.00 + Eleonora Ochylska

18.00 1) + Władysław Andrzej Baranowski (5. r. śm.)
2) ++ Rodzice: Maria i Witold Krzemińscy

19.00 1) ++ Gertruda Hoppe oraz rodzice z ob. stron
2) ++ Jan Czerwiński, Jerzy Modrzejewski i Jan Żołędziewski oraz zmarli z rodziny
NIEDZIELA    17 kwietnia 2016 r.

6.30 O Boże błog., potrzebne łaski i zdrowie dla Mirka

8.00
O potrzebne łaski, dary Ducha Św. w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej diecezji 
oraz kapłanów pracujących w tej parafii i z niej pochodzących, a także o liczne i święte 
powołania kapłańskie i zakonne

9.30 ++ Ludwik Karcz (3. r. śm.) oraz rodzice ob. stron
11.00 ++ Kazimierz, Jadwiga i Piotr
12.30 ++ Henryk Mądry oraz Jadwiga i Jan Pawlakowie
14.00 40. rocznica ślubu: Halina i Henryk – o Boże błog. i opiekę MBF
18.00 ++ Mieczysław, Wacław, Marianna, Anna, Wacław, Tadeusz i Kazimierz
19.30 Za parafię



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

fatimska.zabianka@gmail.com;
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w niedzielę, 17 kwietnia, przed Mszą 
Św. o godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu.
W KTÓRYM MOMENCIE UCZNIOWIE ZYSKALI ODWAGĘ, BY GŁOSIĆ WSZYSTKIM, 
ŻE JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ?

ODPOWIEDŹ:

IMIĘ I NAZWISKO:


