Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Sędziszowie Małopolskim
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REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
„W mocy Bożego Ducha”

9:15 Msza św. z nauką
dla starszych i chorych
17:30 Nabożeństwo do MB

Niedziela 07.04.2019
Wszystkie msze św. z nauką ogólną
17:00 Gorzkie żale z kazaniem
Poniedziałek 08.04.2019
Godz. 8:00 Droga krzyżowa i nauka dla ZST
9:15 Msza św. z nauką dla
wszystkich
18:00 Msza św. z nauką
dla wszystkich
- Nauka stanowa dla kobiet
Wtorek 09.04.2019
Godz. 8:00 Nauka dla ZST,
Koronka do Miłosierdzia Bożego, spowiedź i msza św.
9:15 Msza św. z nauką dla
wszystkich
18:00 Msza z nauką ogólną
- Nauka stanowa dla
mężczyzn
Środa 10.04.2019
8:30 Spowiedź dla starszych
i chorych

18:00 Msza św. z nauką
ogólną i błogosławieństwem na zakończenie
rekolekcji
Spowiedź będzie 17
kwietnia w Wielką Środę
w godz. 9-12 i 14:30-18
W tym tygodniu, w piątek
zapraszamy razem z parafią Miłosierdzia Bożego na
wspólną plenerową drogę
krzyżową, która rozpocznie
się o godz. 18:30 w kościele
Miłosierdzia Bożego, a zakończy w naszym kościele.
Za tydzień obchodzimy
niedzielę Męki Pańskiej,
zwaną Niedzielą Palmową.
Niedziela Palmowa, czyli
Męki Pańskiej, rozpoczyna
uroczysty obchód Wielkiego
Tygodnia. Jego punktem
kulminacyjnym
będzie
Święte Triduum Paschalne
upamiętniające wydarzenia
od Ostatniej Wieczerzy po
chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego.
Parafialny Zespół Caritas
będzie wydawał artykuły
żywnościowe dla potrzebujących 15 i 16 kwietnia
w godz. 9:00-11:00 w świetlicy w Domu Parafialnym.

Data wydania 07.04.2019
W Wielki Czwartek
jedyną mszą św. jest Msza
Wieczerzy
Pańskiej
o godz. 18:00. Po Mszy św.
przeniesienie Pana Jezusa
do ciemnicy i adoracja do
godz. 23:00.
Porządek wieczornej adoracji w Wielki Czwartek
i w Wielki Piątek:
godz. 20.00 – Wszystkich
chętnych parafian
godz. 21.00 - Młodzież
godz. 22.00 - Róże Różańcowe
Na Wielki Czwartek Caritas Parafialny przygotuje
„chlebki miłości”, oraz
„babki wielkanocne”, które
będzie można odebrać po
mszy św. do poświęcenia
w Wielką Sobotę. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone będą na Caritas Parafialny.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Adoracja
od godz. 6:30.
O godz. 9.00 Droga Krzyżowa dla wszystkich dzieci
O godz. 17:00 Droga Krzyżowa
O godz. 18.00 Celebracja
Męki Pańskiej z kazaniem,
komunią św. i przeniesieniem Pana Jezusa do Bożego Grobu i odśpiewanie
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trzech części Gorzkich Żali.
Wielka Sobota
Adoracja przy Bożym Grobie od godz. 6.30.
Błogosławieństwo
pokarmów w kościele co 15 minut
od godz. 8.00 – 14.00.
Błogosławieństwo
pokarmów w Sielcu o godz. 11.00.

Liturgia Wigilii Paschalnej – rozpocznie się
o godz. 19.00. Do kościoła
przynosimy świece, które
zapalamy na poświęcenie
paschału i w czasie odnowienia przyrzeczeń chrztu
św.
Wielkanoc – Rezurekcja g.
6.00
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Wszystkim Parafianom
i Gościom składamy najlepsze życzenia Wielkanocne. Niech
Zmartwychwstały
Chrystus
udziela Wam swego błogosławieństwa i darzy
Was zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Błogosławionych Świąt. Alleluja!
Ks. Ryszard Lis — proboszcz

Co słychać w moim Kościele?
• Intencja papieska
kwiecień 2019:

na

Intencja powszechna:
Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych
na terenach objętych wojną,
którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia
innych.
Wojna jest tym ogromnym
złem, które dewastuje praktycznie każde dobro zaszczepione w ludziach,
w ich dorobku materialnym
i kulturalnym oraz nierzadko duchowym. Obecność lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby
zdrowia na terenach zniszczonych przez konflikty jest
znakiem nadziei. Są to mądrzy, odważni, dobrzy ludzie, którzy podążając za
swoim powołaniem, pracują
w niezwykle niebezpiecznych warunkach. Papież
Franciszek zachęca nas
wszystkich do modlitwy za
tych, którzy w mocy natu-

ralnego powołania stykają
się z okrucieństwem wojennego zła, aby mu nie
ulegli, ale zawsze byli gotowi ratować życie ludzkie,
w którym działa Boża łaska przynosząca zbawienie.
•Jubileuszowe XXV Targi
Wydawców Katolickich,
które odbędą się od 4 do 7
kwietnia w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, będą gościć 170 wystawców z
kraju i zagranicy, którzy
zaprezentują ponad 12 tysięcy publikacji. Tegoroczne jubileuszowe targi wpisują się w Jubileusz 100lecia powstania Konferencji Episkopatu Polski i Jubileusz 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską,
a Stolicą Apostolską oraz
100-lecie powstania Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego i w 40. roczni-

cę pierwszej wizyty św. Jana Pawła II w Ojczyźnie.
• „Chrystus żyje. On jest
naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie,
staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem” –
czytamy w posynodalnej adhortacji
apostolskiej
„Christus vivit” Ojca Świętego Franciszka do młodych
i całego ludu Bożego, która
została zaprezentowana 2
kwietnia 2019 r. w Watykanie. Adhortacja jest podsumowaniem XV Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, obradującego od 3 do 28 października
2018 r. w Watykanie na temat: „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”. Składa się z 9 rozdziałów, podzielonych na 299 paragrafów, w których Papież inspiruje się refleksją i dialogami
synodalnymi.

R O K 2 0 1 9 K WI E C I E Ń

ZI A R NO MA R Y I

STR. 3

Miłosierdzie nadzieją dla świata.

Miłosierdzie Boże
jest fundamentalnym tematem Biblii. Zgłębiają je teologowie i jest głoszone nieustannie w posłannictwie
ewangelizacyjnym Kościoła.
Jednym z najgorliwszych
czcicieli i propagatorów kultu Bożego miłosierdzia był
św. Jan Paweł II. Jego encyklika „Dives in misericordia” wskazywała na szczególny kierunek, w jakim będzie przebiegał pontyfikat.
Jan Paweł II ustanowił
Święto Miłosierdzia Bożego
oraz doprowadził do kanonizacji s. Faustyny, której
objawiał się Pan Jezus. Pod
koniec swego pontyfikatu w
2002 roku, w czasie pielgrzymki do Polski, dokonał
aktu zawierzenia rodzaju
ludzkiego Bożemu miłosierdziu. To są najważniejsze
fakty, którym towarzyszyła
codzienna pobożność Papieża ukierunkowana na Boże
miłosierdzie, którego kult w
tym czasie rozprzestrzenił
się na całym świecie.

Helena Kowalska –
siostra Faustyna ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia to postać, której
życie i misja fascynują miliony ludzi na całym świecie. Dla wielu jest przykładem szczęśliwego i
spełnionego życia, przeżywanego w miłości do Boga
i ludzi. Jej brat Stanisław
tak wspomina siostrę
Faustynę: „Siostra nasza
Helenka od najmłodszych
lat miała pociąg do opowiadania nam o świętych,
o pielgrzymach, pustelnikach jedzących tylko korzonki i miód leśny. Przypuszczam, że wysnuwała
to ze swej wyobraźni, a nie
z książek. Mówiła nam
też, że gdy wyrośnie, pójdzie do klasztoru. Myśmy,
dzieci, z tego się śmiały.
Gdy była małą jeszcze
dziewczynką, urządziła
taką loteryjkę dla biednych; starsi śmiali się z
tego, gdyż były to groszowe
zyski, ale jej to nie odstręczało. Bardzo dbała o to,
aby wszyscy z rodziny dopełnili swego obowiązku
wysłuchania Mszy Świętej
w niedzielę, dlatego też
wstawała raniutko i wychodziła oknem, by nie
zbudzić rodziny otwieraniem drzwi, i wypędzała
bydełko skoro świt na paszę. Ojciec dziwił się temu,
ale nie zakazywał. Ojciec
nasz, chociaż bardzo surowy, nigdy się na nią nie
gniewał, z wyjątkiem jed-

nego razu, gdy wraz ze
starszą siostrą powróciła za
późno z zabawy. Wtedy,
upomniana surowo, powiedziała, że już nigdy ojcu nie
zrobi przykrości i nie zasmuci go, lecz raczej przyniesie mu pociechę w życiu.
Gdy podrosła, to już jej
żadna zabawa nie obchodziła. Ojciec najlepiej ją
lubił z nas wszystkich, bo
była najposłuszniejsza.[…]
Po jej wstąpieniu do klasztoru cały dom był jak w żałobie, bo ona miała coś
dziwnie pociągającego w
sobie i wszyscy ją lubili.[…]
Gdy ją odwiedziłem w Józefowie w klasztorze w roku
1937, mówiła mi, że będzie
wojna straszna, wkrótce,
ale nie określała daty: „Ja
już tego nie dożyję, ale ty
zobaczysz jeszcze i będziesz
świadkiem tego. To będzie
wojna religijna, zakony będą prześladowane, księża
będą się ukrywać!” Nie dopytywałem, gdyż nie uważałem tego za ważne ani
bliskie. Mieliśmy jej listy,
cały stos, ale zostały przez
nas spalone, nie wiem, z
[powodu] jakiej obawy, dziś
bardzo tego żałuję, gdyż były bardzo piękne; zawsze
pisała o dobroci Bożej i zachęcała
do
ufności.” („Wspomnienia o świętej Siostrze Faustynie Kowalskiej ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia”
wyd. Misericordia Kraków
2015)
Siostra Faustyna zo-
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stała posłana przez Jezusa
z orędziem Miłosierdzia do
całego świata: „Mów światu
o moim miłosierdziu, o mojej
miłości. Palą mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je
wylewać na dusze ludzkie.
O, jaki mi ból sprawiają,
kiedy ich przyjąć nie chcą.
Córko moja, czyń, co jest
w twej mocy w sprawie rozszerzenia czci miłosierdzia
mojego, ja dopełnię, czego ci
nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca
mojego, a ja ich napełnię pokojem. Powiedz, córko moja,
że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim
ogromem łaski, że sama w
sobie tej łaski pomieścić nie
może, ale promieniuje na
inne dusze.” (Dz. 1074) Misja ta spełnia się także dzisiaj przez Apostolski Ruch
Bożego Miłosierdzia, który
tworzą zakony klauzurowe
i czynne, stowarzyszenia,
apostolaty, różne wspólnoty
i osoby indywidualnie podejmujące zadanie głoszenia
orędzia Miłosierdzia przez
świadectwo życia, czyny,
słowa i modlitwę.
Na drugą niedzielę
wielkanocną jako na święto
Miłosierdzia Bożego wskazywał wielokrotnie Pan Jezus siostrze Faustynie.
W Dzienniczku znajdują się
m.in.
takie
zapisy:
„W pierwszą niedzielę po
Wielkanocy, pragnę, żeby
był publicznie ten obraz wystawiony. Niedziela ta jest
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świętem Miłosierdzia” (Dz
88); „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy
była świętem Miłosierdzia” (Dz 299); „... pierwsza
niedziela po Wielkanocy ma
być świętem Miłosierdzia,
a kapłani mają w tym dniu
mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim” (Dz 570).
Jak wiadomo najpierw to
święto według życzeń
i wskazań Jezusa obchodziła sama Siostra Faustyna
(Dz. 280, 89, 420, 10731074). W 1951 roku kardynał Sapieha zgodził się na
publiczne obchodzenie święta w krakowskich Łagiewnikach. W tym czasie spowiednik s. Faustyny ks. Michał Sopoćko pisał artykuły
i rozprawy teologiczne,
w których starał się uzasadnić potrzebę tego święta w
kalendarzu liturgicznym
Kościoła. Zabiegał także
o poparcie dla tej idei wśród
teologów i biskupów, a nawet wybrał się do Rzymu,
by osobiście przedstawić te
sprawę w Kongregacji. Niestety dokument Stolicy
Apostolskiej, zabraniający
szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego w formach podanych przez Siostrę Faustynę wydany w 1959 roku
zatrzymał starania
o
ustanowienie tego święta.
Po odwołaniu Notyfikacji
Stolicy Apostolskiej w 1978
roku, po dokładnej i głębokiej analizie pism Siostry
Faustyny przeprowadzonej
przez ks. Ignacego Różyckiego, metropolita krakow-
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ski kard. Franciszek Macharski Listem na Wielki
Post 1985 wprowadził
święto Miłosierdzia w swojej Archidiecezji. W następnych latach uczynili to
także pasterze innych diecezji w Polsce. W roku
1995 Ojciec Święty Jan
Paweł II, przychylając się
do prośby księdza prymasa
kard.
Józefa
Glempa
i Konferencji Episkopatu
Polski, wyraził zgodę na
wprowadzenie tego święta
do kalendarza liturgicznego Kościoła we wszystkich
diecezjach
w
Polsce.
W dniu kanonizacji Siostry
Faustyny, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy 30
kwietnia 2000 roku – Ojciec Święty ogłosił to święto dla całego Kościoła.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego przychodzi
do nas Jezus po ośmiu
dniach od Zmartwychwstania, aby spotkać się
z każdym z nas osobno.
Przychodzi tak jak 2000
lat temu do Wieczernika.
Chce wejść „pomimo drzwi
zamkniętych”. Chce stanąć
„pośrodku”, by okazać nam
Miłosierdzie. Chce być
przyjęty w sakramencie
pokuty i Eucharystii. Przychodzi zwłaszcza do tych,
którzy są słabi, którzy są
trzciną na wietrze, którzy
nie uwierzyli, że On zmartwychwstał, abyśmy mogli
żyć wiecznie. Przychodzi
i chce, aby Jego obraz był
publicznie wystawiony, by
każdy mógł „zobaczyć” wizerunek Jego Miłosierdzia,
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by nikt nie pozostał niedowiarkiem, ale wierzącym.
Zmartwychwstały Jezus

le wiary, nadziei i miłości.

przychodzi, by grzesznika
podnieść, dźwignąć z błota
grzechu i postawić na ska-

Zagadka

Uszereguj w prawidłowej kolejności stacje drogi krzyżowej, a powstanie
hasło. Pierwsza litera (T) i ostatnia litera (E) są już podane.

T
Jezus z krzyża zdjęty

L

Pierwszy upadek pod krzyżem

D

Jezus do krzyża przybity

H

Jezus spotyka płaczące niewiasty

A

Weronika ociera twarz Jezusowi

M

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

U

Drugi upadek pod krzyżem

P

Jezus umiera na krzyżu

A

Trzeci upadek pod ciężarem krzyża

S

Jezus do grobu złożony

N

Jezus na śmierć skazany

R

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

I

Jezus spotyka swoja Matkę

U

Jezus z szat obnażony

C

Warto obejrzeć.
„Miłość i Miłosierdzie”, dokument fabularyzowany o Bożym
Miłosierdziu i misji Siostry
Faustyny Kowalskiej, ujawniający nieznane dotąd fakty i niedawno ujawnione dokumenty,
które rzucają nowe światło na
prawdę o Bożym Miłosierdziu.
Analiza naukowa przeprowa-

dzona w filmie dowodzi, że Faustyna rzeczywiście ujrzała Pana
Jezusa.
Kino Jedność w Sędziszowie
Młp. zaprasza na seanse:
07.04.2019 godz.16:30,
08-09.04.2019 godz. 18:00.

W marcu w naszej parafii „z wody i Ducha Świętego” narodzili się:
Gabriel Miłosz Sierakowski
Kajetan Konrad Wozowicz
Lena Majka
Gabriel Serafin
Inga Szeliga

W marcu sakrament małżeństwa zawarli:
Grzegorz Misiak i Agnieszka Teresa Worowska

W marcu odeszli od nas do wieczności:
Władysław Kułak

1927 r.

Joanna Jakubek z d. Kosiak

1931 r.

Karol Baran

1938 r.

Bogusława Julia Pondo z d. Mazur

1925 r.

Kazimierz Wojciech Surman

1952 r.

Zofia Siwiec z d. Żurek

1927 r.

Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się
nowe, napełnia się życiem.
papież Franciszek

ADRES REDAKCJI:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP
ul. Jana Pawła II 27 39-120 Sędziszów Młp.

Tel. do Ks. dyżurnego: 575 249 939
Strona www: parafiasedziszow.pl
Konto parafialne:
90 9172 0003 00016867 2000 0010

