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JEZU UFAM TOBIE
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę
po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie
Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku
Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała
Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby
pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299)
Pan Jezus podał również racje, dla których żąda ustanowienia tego święta.
Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki. Sekretarko Mojego miłosierdzia, pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim,
bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości.
(Dz.965)
Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także
ma być dniem łaski dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza ratunkiem dla grzeszników. Wielkość tego
święta ukazują obietnice Pana Jezusa. W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mojego.
Która dusza przystąpi do Spowiedzi i Komunii Świętej – dostąpi zupełnego odpuszczenia win i
kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka
zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Całe morze łask wylewam
na dusze, które zbliżają się do źródła Miłosierdzia Mojego. Zupełne odpuszczenie win i kar to łaska, jaką możemy otrzymać tylko w sakramencie chrztu świętego.
W obietnicy Pana Jezusa przekazanej przez św. Siostrę Faustynę, związana jest ona także
z Komunia świętą przyjętą w święto Miłosierdzia: Aby dostąpić tej łaski trzeba wcześniej dobrze
odprawić spowiedź świętą, nie mieć żadnego przywiązania do grzechu, oraz spełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, tzn. pobudzać w sobie ufność wobec Boga (pragnienie pełnienia Jego świętej woli) i spełniać akty miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez
czyn, słowo lub modlitwę.

Poniedziałek 25.04.2022
Piątek 29.04.2022
18.00 – śp. Salomea i Alojzy Pezda.
18.00 - śp. Helena Kubica z mężem Janem
- Podziękowanie za otrzymane łaski z
17 r. śm.
prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę Świętego
Sobota 30.04.2022
Patrona.
18.00 – śp. Bernadeta i Józef Dobosz.
Wtorek 26.04.2022
- śp. Maria z mężem Edwardem.
7.00 – śp. Stanisław Otrząsek z rodzicami.
- śp. Aleksandra Gluza 10 r. śm. z mężem
Niedziela 1.05.2022
Kazimierzem i rodzicami.
8.00 – śp. Janina i Antoni Łaciak z rodzicami.

Środa 27.04.2022
18.00 - śp. Czesław Nikiel z rodzicami i teściami. .
- W int. Józefy z okazji 80 r. urodzin
podziękowanie za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę MB.
Czwartek 28.04.2022
7.00 – śp. Józefa i Józef Sojka z córką Genowefą,
synami i synową Danutą.
- śp. Michał Pyka.

10.30 – W int. OSP Meszna z prośbą o Boże bł.
w wykonywanej służbie i opiekę MB
i świętego Floriana.
18.00 – W int. Lilianny z okazji 3 r. urodzin i Hugo
w 2 r. urodzin z prośba o Boże bł.,
potrzebne łaski i opiekę MB dla całej
rodziny.

1. Dziś II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
2. Jutro święto Św. Marka ewangelisty. W tym dniu modlimy się o urodzaje. O godz. 17.45 rozpoczniemy nabożeństwo przy śpiewie litanii do Wszystkich Św. przejdziemy pod krzyż misyjny gdzie modlić się będziemy o urodzaje po zakończeniu modlitw Msza Św.

3. We wtorek uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
4. W środę o godz. 16.30 pierwsza próba dla dzieci, które maja przystąpić do I Komunii św. Po
Mszy św. pierwsze spotkanie w ramach katechezy dla dorosłych. Na spotkaniach synodalnych zrodził się taki pomysł, że niektórzy parafianie chcieliby pogłębić swoją wiedze
religijną, dlatego serdecznie zapraszam na takie spotkanie.
5. W piątek – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy.
6. W sobotę wyrusza z Hałcnowa pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
Łagiewnikach.
7. Bóg zapłać za składane ofiary.
8. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Majówki w naszej parafii codziennie o godz. 17.30
9. Polecam do czytania prasę katolicką. Jest Gość Niedzielny, Niedziela, i nasza parafialna gazetka Przy Sercu Matki.

Życzę Wszystkim błogosławionego tygodnia przy Niepokalanym Sercu
Naszej Patronki.

