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O MIŁOSIERDZIU BOŻYM 

I O KAROLU WOJTYLE, ŚWIĘTYM 

JANIE PAWLE II, PAPIEŻU 

TO WIELKA ŁASKA POWIDZIEĆ O JEZUSIE: „PAN MÓJ  I BÓG MÓJ”. 

TAKIE SŁOWA WYPŁYWAJĄ Z SAMEGO DNA DUSZY, 

Z TĘSKNOTY ZA ZJEDNOCZENIEM Z MISTRZEM, Z PEWNOŚCI, ŻE 

CHCEMY ZA NIM IŚĆ. TOMASZ DOSTAŁ ODPOWIEDŹ NA SWOJE 

WĄTPLIWOŚCI. PRZYJĄŁ JĄ Z UNIŻENIEM I RADOŚCIĄ. NIE 

BÓJMY SIĘ PRZYNOSIĆ DO CHRYSTUSA SWOJEJ NIEWIARY. ON 

SIĘ ANI NIE OBRAZI, ANI NIE ODEJDZIE, ALE JESZCZE BARDZIEJ 

PRZYBLIŻY SIĘ DO NAS, BYŚMY MOGLI GO DOTKNĄĆ.  

 ON PRAGNIE BYĆ NASZYM BOGIEM!  

http://www.czarze.parafia.net.pl/


MIŁOSIERDZIE BOŻE I SŁUGA WIERNY 

ŚWIETY JAN PAWEŁ II 

ROZWÓJ KULTU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

Niezwykle oddanym szerzeniu Miłosierdzia Bożego był św. Jan Paweł II, 

wcześniej - Karol Wojtyła. Był jego wielkim czcicielem i apostołem. 

W czasach nam obecnych w każdym polskim kościele i w wielu polskich 

domach znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego. Wielu z nas odprawia 

godzinę miłosierdzia, nowennę, odmawia Koronkę oraz obchodzi święto 

Bożego Miłosierdzia, uczestniczymy w pielgrzymkach do polskich 

i zagranicznych sanktuariów Bożego Miłosierdzia, dlatego trudno sobie 

wyobrazić, że nie zawsze tak było. 

Kult Miłosierdzia Bożego rozwinął się dynamicznie w Polsce w czasie II wojny 

światowej. Wtedy wydano wiele publikacji poświęconych Miłosierdziu 

Bożemu. Niestety rozwój ten został przerwany przez dekret Świętego 

Oficjum z 1958 r., zakazujący rozpowszechniania obrazów Jezusa 

Miłosiernego oraz pism propagujących nabożeństwo. Powodem wydania 

dekretu były błędne tłumaczenia „Dzienniczka”. Na skutek decyzji Watykanu 

rozwój kultu Bożego Miłosierdzia został zahamowany. 

Karol Wojtyła, ówczesny metropolita Krakowa, nie ustawał w podejmowaniu 

wysiłku, aby wyjaśnić nieporozumienia i błędy. Był przekonany o 

nadprzyrodzonym charakterze objawień s. Faustyny. Kilkakrotnie 

interweniował w Stolicy Apostolskiej. W celu opracowania właściwej teologii 

organizował kongresy Miłosierdzia Bożego bądź im patronował.  Zlecił też ks. 

prof. Ignacemu Różyckiemu dokonanie analizy pism s. Faustyny i sam 

rozpoczął starania o jej wyniesienie na ołtarze. Dzięki tym działaniom 30 

czerwca 1978 r. Stolica Apostolska cofnęła zakaz sprzed 20 lat, pozwalając na 

szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego według form podanych przez s. 

Faustynę. Nie stałoby się to, gdyby nie starania kard. Wojtyły. Jako papież nie 

ustawał w wysiłkach, by kult Miłosierdzia Bożego był znany i praktykowany 

na całym świecie. Beatyfikował i kanonizował s. Faustynę, przyczynił się do 

beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, ustanowił święto Bożego Miłosierdzia, w 

końcu – 17 sierpnia 2002 roku Łagiewnikach  



- zawierzył świat Bożemu 

Miłosierdziu, prosząc Boga, by uleczył 

ludzkie słabości, przezwyciężył 

wszelkie zło, by pochylił się nad 

człowiekiem XXI w. i pozwolił 

wszystkim mieszkańcom ziemi 

doświadczyć swojego miłosierdzia.   

NAUCZANIE NA TEMAT 

BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  

Nie jest prawdą, że dawniej Kościół bardziej akcentował Bożą 

sprawiedliwość, a dopiero z czasem uświadomił sobie doniosłość i znaczenie 

prawdy o Bożym Miłosierdziu. Pokazuje to historia, a zwłaszcza nauczanie 

Jana Pawła II.  Jest ono szczególnie cenne ze względu na swoją aktualność, 

oryginalność oraz szeroką skalę. Już w pierwszej encyklice Redemptor 

hominis Papież napisał, że „człowiek pozostaje dla siebie istotą 

niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się 

Miłość”, a w kolejnej – Dives in Misericordia, w całości poświęconej Bożemu 

Miłosierdziu – stwierdził, że Bóg – Miłość objawia się spragnionemu i 

umęczonemu człowiekowi właśnie poprzez miłosierdzie. „Bóg, który jest 

miłością – pisał – nie może objawiać się inaczej niż jako miłosierdzie”. Ono 

jest „najwspanialszym przymiotem Stwórcy i Odkupiciela”. Św. Jan Paweł II 

mocno akcentował prawdę, że Miłosierdzie Boże jest potężniejsze niż 

jakakolwiek inna moc. W miłosierdziu, które ze swej natury nie posługuje się 

przemocą, Bóg najpełniej objawia swoją wszechmoc. Nauczanie św. Jana 

Pawła II na temat Miłosierdzia Bożego osadzone było zawsze w aktualnej 

sytuacji świata i żyjącego w nim człowieka. Świat współczesny św. Jan Paweł 

II często nazywał światem gasnącej nadziei i podkreślał, że Kościół jest 

szczególnie powołany do tego, aby dawać człowiekowi nadzieję, a będzie to 

czynił najlepiej, głosząc Boże Miłosierdzie i świadcząc o nim. „Kościół – pisał 

Papież – jest jakby kanałem przenoszącym i rozprzestrzeniającym falę łaski, 

tryskającej z przebitego Serca Odkupiciela”. W sercu każdego człowieka, 

które zostanie dotknięte tą łaską, na pewno odrodzi się nadzieja. 



GŁOSZENIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA CZYNEM 

W liście apostolskim Novo millenio ineunte św. Jan Paweł II napisał, że 

„miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów”. Podkreślił, 

jak ważna jest „zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, 

solidaryzowania się z nim, tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako 

poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”. 

Dlatego „winniśmy postępować w taki sposób, aby w każdej chrześcijańskiej 

wspólnocie ubodzy czuli się jak u siebie w domu”. Jan Paweł II doskonale 

rozumiał, że najwspanialsze nawet nauczanie o Bożym miłosierdziu nic nie 

zdziała, jeśli nie będzie poparte praktyką miłosierdzia świadczonego bliźnim; 

co więcej: samo miłosierdzie słów bez pokrycia w miłosierdziu czynów może 

być nawet powodem zgorszenia. Dlatego Ojciec Święty nie tylko miłosierdzie 

głosił, ale przede wszystkim je czynił. Z pewnością o wielu gestach 

miłosierdzia uczynionych przez Jana Pawła II nie wiemy i nie dowiemy się 

nigdy, były to bowiem działania tyleż wielkie, co dyskretne. Natomiast te 

czyny, które stały się znane publicznie, pozostaną dla Kościoła wielkim i 

przekonującym świadectwem postawy Papieża. Któż z nas nie jest 

wzruszony, oglądając spotkanie Jana Pawła II ze swym niedoszłym zabójcą 

w rzymskim więzieniu, na zakończenie którego Ojciec Święty przytulił 

Aliego Agcę niczym ojciec syna? Któż nie pozostaje pod wrażeniem 

serdeczności, z jaką Jan Paweł II obejmował dzieci chore na AIDS, 

cierpiących w szpitalach, bezdomnych w przytułkach czy nielegalnych 

emigrantów w ich prowizorycznych schroniskach? Tak, ten Papież miał 

bardzo rozwiniętą wyobraźnię 

miłosierdzia: wypełniał to, co głosił! 

Nauczanie Chrystusa, zapisane w 

Ewangelii według św. Mateusza: 

„Byłem głodny, a daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a daliście Mi pić; 

(…) byłem w więzieniu, a przyszliście 

do Mnie” (Mt 25, 35-36), nie było dla 

Niego jedynie teorią, literą prawa, ale 

prawdziwym nakazem życia.   



GRZECHY LUDZKOŚCI (3)  

EUTANAZJA 

Dawniej 7 grzechów głównych było zebraniem wszystkich najcięższych win, 

które popełniał człowiek. Te grzechy znamy chociażby z lekcji religii. Ale 

znać – to nie znaczy mieć ciągłą świadomość o nich i ich zastosowanie w 

życiu codziennym. Dla przypomnienia wymienię je: 1. Pycha. 2. Chciwość. 

3. Nieczystość. 4. Zazdrość. 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 6. 

Gniew. 7. Lenistwo. Co dzieje się w relacji Ojca i dziecka, kiedy to ostatnie 

jest nieposłuszne? Rodzicielskie reguły wypływają przecież z miłości. 

Szczególnie, gdy podaje je nie tylko Ojciec, ale i Stwórca. To nie Bóg zsyła 

wojny, pandemię i inne okropieństwa. To my sami dokonujemy wyborów. 

Życie jest jakby ciągłym stawaniem na rozdrożu, rozwidleniu dwóch dróg. 

Jedna prowadzi do nieba, a druga do piekła. Dosyć ogólnego przypomnienia. 

Dzisiaj lista win wydłuża się. Pisałam ostatnio w tym cyklu o aborcji, a dziś 

chciałabym tylko wspomnieć o eutanazji. Sam ten wyraz oznacza tyle, co 

„dobra śmierć”. Ale, czy zmiana nazwy, zmienia charakter popełnionego 

czynu? Pomyślmy – eutanazja dąży do tego samego co zabójstwo czy 

samobójstwo. Zmiana nazwy niby upiększa ten morderczy czyn. Partner 

zamiast kochanek, ktoś kolorowy zamiast murzyn. Współczesny świat coraz 

bardziej idzie w kierunku zła, wyniszczenia, które powstają w sytuacji braku 

mądrości doskonałej – Bożej. W pierwszych latach mojego pobytu w Wielkiej 

Brytanii w pobliżu środka lat 80-tych obejrzałam program w TV. Nie 

pamiętam tytułu. Zrozumiałam, że prowadzący w bardzo ciekawy i ładny 

sposób mówił o pomocy ludziom, którzy nie mają szansy na życie. Obraz się 

zmienił. Rodzina otaczająca łóżko chorego. Jego twarz miała wygląd osoby 

bezsilnej. Obejrzałam cały, krótki proces eutanazji i mimo woli pomyślałam 

o Oświęcimiu. Nie mogę komentować. Do dziś, po około 37 latach, ciągle 

emocjonalnie przeżywam ten widok. Pan Bóg jest Miłością, jest Dobrem, jest 

najlepszym Ojcem. On nas nie prowadzi do wojny, covidu, aborcji, eutanazji 

i innych okrucieństw. On nas tak ukochał, że obdarzył nas wolnością. My – 

ludzie jesteśmy tymi, którzy decydują o swoim losie. Mamy do wyboru: Boże 

przykazania albo własne chcenie.   

 



O KULCIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

WG „DZIENNICZKA” SPISANEGO 

PRZEZ ŚW. S. FAUSTYNĘ KOWALSKĄ 

Ów „Dzienniczek” podyktował s. Faustynie sam Pan nasz, Jezus Chrystus. W 

tym artykule ograniczę się tylko do wyszukania i zacytowania słów Jezusa o 

dziełach Miłosierdzia Bożego, które Mistrz przygotował dla nas, dla 

zbawienia naszego przez posługę św. s. Faustyny. Oto dzieła Pana Jezusa, 

które pozwalają nam poznać i uwielbiać Miłosierdzie Boże: 

1. GODZINA MIŁOSIERDZIA. 

Słowa Pana Jezusa: O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, 

szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej 

męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina 

wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój 

śmiertelny smutek; w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie 

prosi przez mękę moją… 

2. KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 

Wieczorem ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego…. Zaczęłam prosić 

anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak 

niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego…. Zaczęłam błagać Boga za 

światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam 

bezsilność anioła…. Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące: Ojcze 

Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna 

Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego; 

dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. Usłyszałam w duszy te 

słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego, odmawiać ją będziesz 

przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: 

najpierw, odmówisz jedno „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, i „Wierzę w 

Boga”, następnie na paciorkach „Ojcze nasz” mówić będziesz następujące 

słowa: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo 

najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na 

przebłaganie za grzechy nasze i świata całego”; na paciorkach „Zdrowaś 

Maryjo” będziesz odmawiać następujące słowa: „Dla Jego bolesnej męki 

miej miłosierdzie dla nas i świata całego”. Na zakończenie odmówisz 



trzykrotnie te słowa: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, 

zmiłuj się nad nami i nad całym światem”. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, 

dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać 

grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku… Pragnę, aby poznał świat cały 

miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają 

mojemu miłosierdziu. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień 

sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają [się] do źródła miłosierdzia mojego, 

niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła. 

3. LITANIA DO MATKI BOŻEJ. 

Litanię w „Dzienniczku” poprzedzają słowa: ”MIŁOŚĆ BOŻA KWIATEM 

– A MIŁOSIERDZIE OWOCEM. NIECH DUSZA WĄTPIĄCA CZYTA TE 

WYWODY MIŁOSIERDZIA I STANIE SIĘ UFAJĄCA” 

Na podstawie tych wezwań bł. ks. Michał Sopoćko ułożył Litanię do 

Miłosierdzia Bożego. Niektóre wezwania zredagował inaczej i dodał 

kilkanaście nowych wezwań. 

4. NOWENNA. 

 Powiedział mi Pan, żeby tę koronkę odmawiać przez dziewięć dni przed 

świętem Miłosierdzia. Rozpoczynać się ma w Wielki Piątek. W tej nowennie 

udzielę duszom wszelkich łask. Dziś zaczęłam nowennę do Miłosierdzia 

Bożego. To jest w duchu przenoszę się przed ten obraz i odmawiam tę 

koronkę, której mnie nauczył Pan. W drugim dniu nowenny ujrzałam ten 

obraz jakoby żywy, obwieszony niezliczonymi wotami, i widziałam wielkie 

tłumy ludzi…. 

5. OBRAZ. 

O Miłości wiekuista, każesz malować obraz swój święty, /I odsłaniasz nam 

zdrój miłosierdzia niepojęty, /Błogosławisz, kto się zbliża do Twych 

promieni, /A dusza czarna w śnieg się zamieni. O słodki Jezu, tu założyłeś 

tron miłosierdzia swego/ By cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego, 

/Z otwartego Serca, jak ze zdroju czystego, /Płynie pociecha dla duszy i serca 

skruszonego./ Niech dla obrazu tego cześć i sława / Płynąć z duszy człowieka 

nigdy nie ustawa, /Niech z serca każdego cześć miłosierdziu Bożemu płynie 

/ Teraz i na wieki wieków i w każdej godzinie. 

  



ŚW. DOROTA – PATRONKA 

OGRODNIKÓW I KWIACIARZY 

Już miesiąc kwiecień – pola i ogrody nabierają kształtów. Kwiaty drzew 

owocowych zaczynają kwitnąć. 

Wszystko zapowiada, że zaczął się 

kolejny rok pracy dla ogrodników, 

rolników i kwiaciarzy. Z myślą o nich 

przypominam świętą, której 

wstawiennictwo może przynieść 

lepsze plony. 

Aniołek ofiarujący Dorocie kosz 

z owocami i naręcze kwiatów oraz 

rzymski żołnierz klęczący obok 

przygotowanego obok do kaźni 

topora to atrybut tej świętej (w 

języku greckim imię Dorota oznacza 

„dar Boży”), które związane są z jej 

historią o zabarwieniu legendarnym. 

Miała ona ponieść śmierć męczeńską 

w Kapadocji za panowania cesarza Dioklecjana (III wiek). Opis jej życia 

koncentruje się na męce, jakiej ją poddano z powodu wiary w Chrystusa. Ale 

najpierw znalazła się w więzieniu, gdzie nawróciła Krystynę i Kalistę – 

podstawione osoby, które miały ją skłonić do odstępstwa. Zanim katowski 

topór ściął jej głowę, Dorota musiała patrzeć na męczeństwo owych nowo 

nawróconych kobiet, które zostały spalone żywcem. Jest jeszcze inna wersja, 

opowiadająca o życiu Doroty. Pewien złośliwy prawnik o imieniu Teofil z 

ironią miał zwrócić się do skazanej Doroty: „Oblubienico Chrystusa, przyślij 

mi owoce z ogrodu twego Oblubieńca”. I w tym momencie stanęło przed nim 

dziecko niosące koszyk pełen kwiatów i świeżych owoców. Tak to Teofil 

przekonał się o wielkości Boga, po czym został chrześcijaninem i natychmiast 

skazano go na śmierć. 



KOLOROWANKA DLA NAJMŁODSZYCH 
 

 

 

 



 PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

PIECZONA CUKINIA Z ORZECHAMI WŁOSKIMI I CZOSNKIEM 

Jest to danie wzięte z mojej „cukrzycowej” listy. Tego typu pożywienie jest 

dobre dla wszystkich, którzy dbają o zdrowie. Mało kalorii, mało cukru 

i spora ilość potrzebnych dla organizmu witamin. Życzę przyjemności 

w gotowaniu.  

Składniki: 300g cukinii * 3 ząbki czosnku * 2 łyżki posiekanych orzechów 

włoskich * 2 łyżki oliwy z oliwek * 2 goździki * kolorowy pieprz * sól do 

smaku * listki bazylii do dekoracji. 

Wykonanie: Cukinię umyć, pokroić w półtalarki i usunąć nasiona. Do 

naczynia żaroodpornego wlać oliwę, włożyć do niego kawałki cukinii 

i dokładnie je natłuścić. Poukładać pomiędzy kawałkami cukinii nieobrane 

ząbki czosnku oraz goździki i posypać całość orzechami. Piec w temperaturze 

180 st, C do miękkości (około 40 minut). 

Przed podaniem posypać kolorowym pieprzem oraz solą i udekorować 

listkami bazylii. 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 

Warzywa w diecie cukrzyka to 

podstawa. Jeśli ktoś nie lubi 

warzyw, to powinien wprowadzać 

je stopniowo, dając kubkom 

smakowym szansę na 

zaakceptowanie nowych doznań. 

Warto przyrządzać warzywa na 

różne sposoby, ponieważ być może 

problemem nie jest ich smak, tylko 

struktura. Piekąc i gotując je nieco 

krócej lub dłużej, zmieni się ich 

konsystencję i smak. 

 



WIADOMOŚCI  PARAFIALNE 

 Druga niedziela Wielkanocy jest Świętem Miłosierdzia Bożego, 
które otwiera Tydzień Miłosierdzia. To zaproszenie 
Zmartwychwstałego Jezusa do przebaczenia, miłości i solidarności 
wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień. Dziś obchodzimy 
Międzynarodowe Święto Caritas. To okazja, aby podziękować 
pracownikom i woluntariuszom Caritas. Do puszek są zbierane ofiary 
na cele dobroczynne Caritas. Także dziś sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Toruniu zaprasza na uwielbienie Miłosierdzia Bożego o 
g. 15.00. 
 Na początku Mszy św. o g. 8.00 odbędzie się procesja 
wielkanocna. W następną niedzielę – o g. 10.30. 
 Dziś w Boluminku jest odpust parafialny św. Wojciecha. 
 W poniedziałek o g. 17.30 zapraszamy na różaniec w intencji 
pokoju w Ukrainie, w Polsce i na świecie. Podejmujmy nadal 
modlitwę, post w intencji pokoju w Ukrainie oraz dzieła miłosierdzia 
wobec jej obywateli. Serdeczne podziękowania za już przygotowane 
paczki! 
 W czwartek 28 IV po Mszy św. o g. 18.00 zapraszamy dzieci 
przygotowujące się do I Komunii świętej na pierwszą próbę 
liturgiczną, ich rodziców na spotkanie organizacyjne. 
 Za tydzień będziemy przeżywali Niedzielę Biblijną, która 
rozpocznie Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz kolejne Narodowe 
Czytanie Pisma Świętego. 
 Ofiary złożone podczas adoracji krzyża na utrzymanie Grobu 
Pańskiego w Jerozolimie wyniosły 938, 10 zł! Bóg zapłać. 
 ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE. Sakramentalny związek pragną 
zawrzeć: Dawid Piotr Buliński, kawaler i Natalia Małgorzata Mirus, 
panna, oboje z Parafii pw. Narodzenia NMP w Czarżu (zapowiedź I). Kto 
by wiedział o jakiejkolwiek przeszkodzie do zawarcia tego małżeństwa 
zobowiązany jest zgłosić to w biurze parafialnym. 
 



INTENCJE  MSZALNE 

  8.00 ++ Maria, Franciszek, Maria Jurkiewicz 

10.30 ++ Jadwiga, Leon, Klemens, Scholastyka Sumowscy, Kazimierz, Franciszek 
 Mądrzejewscy 

 

PONIEDZIAŁEK (25.04.22) św. Wojciecha, bpa i męcz., gł. patrona Polski,  
        uroczystość 

17.00 ++ Jan i Stefania Gill 
17.30 różaniec w intencji pokoju w Ukrainie, w Polsce i na świecie 

18.00 + Czesław Piórkowski (6) 
 

WTOREK (26.04.22)  
18.00 dziękczynna z okazji 35. r. sakramentalnego małżeństwa 
 pp. Kazimierza i Emilii Słomiannych 
 

ŚRODA (27.04.22)  
18.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Msza św. ++ Marian (8) i Aniela Człapa 
 

CZWARTEK (28.04.22)  
17.00 + Zdzisław Kwiatkowski – miesiąc po śmierci 
18.00 + Janina Nawrocka – 1.rś 
 

PIĄTEK (29.04.22) św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dra Kościoła, patronki  
     Europy, święto 

17.00 + Zdzisława Blamowska – miesiąc po śmierci 
17.30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Gabriela Bulińska – 3.rś 
 

SOBOTA (30.04.22)  
17.00 dziękczynna z okazji 20. r. sakramentalnego małżeństwa pp. Piotra 
 i Anny Mizera 

18.00 LITURGIA NIEDZIELNA: ++ Teresa, Andrzej, Bolesława (k), Ludwik, 
Helena, Piotr, Andrzej, Leszek, Renata Szabłowscy 
 

NIEDZIELA (1.05.22) III WIELKANOCY 

  8.00 + Franciszek Zieliński – 28.rś 

10.30 ++ Joanna, Franciszek i Jerzy Toporek 
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