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 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  
 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji,  

za ŚP: 
 

             Józefę oraz Juliana Szmanek 
 

 Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich 

wiernych, udziel duszom sług Twoich 

odpuszczenia wszystkich grzechów; niech 

przez pokorne prośby nasze dostąpią 

zbawienia, którego zawsze pragnęły.                                              

  

Który żyjesz i królujesz przez wszystkie 

wieki wieków...Amen. 
 
 

 

 

 

 

 

        

Dla Jego bolesnej  
Męki... 

  

miej miłosierdzie  

            .....dla nas  

 

i całego świata.! 
 

 Pieśni na dziś:  

Wejście: Bóg jest miłością #58  

Ofiarowanie: Okaz mi Boże Miłosierdzie #209 

Komunia: Nasze plany i nadzije #193 

Dziękczynienie: Bóg jest Miłością – text poniżej  

Wyjście: Alleluja, Alleluja # 442 

Dodatkowa - Ja wiem w kogo ja wierzę #83 

Czytania na dziś:  

I - Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 5,12-16) 

II - Czytanie z księgi Apokalipsy do Sw. Jana 

(Ap 1,9-11a.12-13.17-19) 

Psalm: (Ps 118,1.4.13-14.22.24) – „Dziękujcie 

Panu, bo jest miłosierny.” 

Ewangelia: Według św. Jana (J 20,19-31) 

http://www.polishcatholicmission.org/


 

Święto Miłosierdzia Bożego 

 
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną 

obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski 

dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu 

Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. 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). Pragnę, 

aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a 

szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności 

miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do 

źródła  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 (Dz. 699). W wielu objawieniach 

Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, 

ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia 

oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia 

win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze 

odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu 

nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i 

czynnej miłości bliźniego.            

        Kącik Fin ansow y 
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wielkanocnej wynosiła $349, na święconce $326. Za kościół 

zapłacono $200. 

Dla wszystkich ofiarodawców serdeczne - Bóg Zapłać! 
 

Msza w Maju oraz Memorial Weekend 2016 – Reminder 
 

Nasza majowa comiesięczna msza odbędzie się jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca, 8go maja ogodz. 13:00. 
 

Przypominamy państwu o naszej propozycji wypoczynku w Arkansas nad krystalicznym jeziorem Greers Ferry 

położonym pośród przepięknych lasów, dzikiej przyrody oraz górzystych terenów. Ulotka z dokładną informacją 

zamieszczona jest na stronie Polskiej Misji Katolickiej, prosimy o zgłoszenia jak najszybciej- nie później niż 15 

kwietnia. 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2016 roku (w j. polskim) 

Maj Czerwiec Lipiec/Sierpień 

8 –  Msza Św.(13:00) 

29- wieczorna msza nad jeziorem  

12 –  Msza Św.(13:00) 

 

W miesiącach wakacyjnych 

msze Sw.  się nie odbędą. 

     

       Bóg jest miłością 
1. Uczyłeś Panie nas - Bóg jest miłością 

      Przez niezliczoność łask - Bóg jest miłością 

      Przez mękę swą i krzyż - Bóg jest miłością 

      Przez miłosierdzie swe - Bóg jest miłością 

 2. Miłość prosta jest - Bóg jest miłością 

    Miłość cicha jest - Bóg jest miłością 

    Miłość wierna jest - Bóg jest miłością 

    Miłość cierpliwa jest - Bóg jest miłością 

 

      3. Ona pomaga nam żyć - Bóg jest miłością 

            Ona usuwa lęk - Bóg jest miłością 

             Ona dodaje nam sił - Bóg jest miłością 

             Ona ociera nam łzę - Bóg jest miłością 

  


