Pierwsze czytanie (Dz 9, 26-31)
Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował
przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie
wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go
i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, jak w
drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z
jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię
Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z
siłą przekonania przemawiając w imię Pana. Przemawiał
też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go
zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym,
odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół
cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii.
Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę
Ducha Świętego.
Drugie czytanie (1 J 3, 18-24)
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i
prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i
uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża
nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna
wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to
mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy,
otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego
przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.
Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię

Świętujmy z parami
Przypominamy rocznice, które będziemy świętować w
nadchodzącym tygodniu. Dziękujmy zatem Panu Bogu za
lata wspólnej drogi małżeńskiej oraz upraszajmy
wszelkich potrzebnych łask i Bożego błogosławieństwa
za wstawiennictwem błogosławionych małżonków, Marii
i Alojzego, na dalsze życie:
dla Marzeny i Michała Malugów świętujących 3. maja
swą 13. rocznicę ślubu, dla Anny i Witolda
Nowakowskich świętujących 4. maja swą 2. rocznicę
ślubu, dla Lucyny i Jarosława Ostańskich świętujących
5. maja swą 20. rocznicę ślubu.
Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – módlcie
się za nami.

W czerwcu odnowienie Aktu Poświęcenia
Narodu Polskiego Sercu Jezusa
11 czerwca br., w setną rocznicę poświęcenia ojczyzny
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, akt ten ma być
odnowiony przez polskich biskupów w jezuickiej
bazylice Najśw. Serca Pana Jezusa w Krakowie.
Będzie to centralne wydarzenie liturgiczne zebrania
plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, która ma
obradować w Kalwarii Zebrzydowskiej 11-12 czerwca
br. „Chcemy w ten sposób na nowo zawierzyć
Boskiemu Sercu Kościół, który jest w Polsce” –
podkreśla bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny
KEP.
Dokładnie 100 lat temu – u progu odzyskanej
niepodległości – polski Episkopat pod przewodnictwem
Prymasa Polski Edmunda Dalbora poświęcił naród i całą
ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Akt ten
odnowiony został ponownie z inicjatywy kard. Stefana
Wyszyńskiego w 1951 roku. 1 lipca 2011 r. Akt
poświęcenia został ponowiony przez kard. Józefa

Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie
tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał.
Ewangelia (J 15, 1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem
prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym,
który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi
we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już
jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do
was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać.
Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama
z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo
i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem
krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ
beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa
we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i
uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i
płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w
was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się
spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc
obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami".
Glempa, a w ubiegłym roku – w obliczu pandemii –
przed przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
abp. Stanisława Gądeckiego.
Geneza oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Idea oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa jest
związana z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque
(1647-1690), francuskiej wizytki z Paray-le-Monial.
Święta ta była mistyczką, której Chrystus ukazał swoje
Serce spragnione ludzkiej miłości i zażądał, by Mu się
oddała oraz by ustanowiono święto ku czci Jego Serca w
pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała. Przyszła
święta oraz jej spowiednik Klaudiusz la Colombière jako
pierwsi ofiarowali się Bożemu Sercu, a następnie ułożyli
formuły zawierzenia i tym samym zapoczątkowali proces
osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Polska była jednym z pierwszych krajów, gdzie
ten kult silnie się rozwinął. Z biegiem czasu w Kościele
zaczęto praktykować poświęcenie wspólnot, rodzin,
narodów i krajów, aż wreszcie ofiarowano Sercu
Zbawiciela cały rodzaj ludzki.
Po stu latach, choć z niemałymi oporami, treść objawień
uznała Stolica Apostolska. Liturgiczne święto Boskiego
Serca Pana Jezusa, wraz z Mszą św. i oficjum
brewiarzowym, ustanowił w 1765 r. papież Klemens
XIII. Co ciekawie, najpierw był to przywilej dla
Królestwa Polskiego, zgromadzenia sióstr wizytek i
jednej Konfraterni Najświętszego Serca w Rzymie. W ten
sposób Stolica Apostolska odpowiedziała na memoriał
polskich biskupów z 1764 r. Na ziemiach polskich Serce
Boskiego Zbawcy czczone było jeszcze przed
objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque. Pierwszy
w świecie podręcznik tego nabożeństwa napisał jezuita o.
Kacper Drużbicki, autor książeczki „Ognisko serc –
Serce Jezusa”. W 1856 papież Pius IX uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa uczynił obowiązującą
w Kościele na całym świecie. Małgorzatę Marię
Alacoque beatyfikował Pius IX w 1864 r., a kanonizował

Benedykt XV w 1920 r. Jest ona nazywana „świętą od
Serca Jezusowego”.(…)
11 czerwca 1899 r., w przededniu Roku Jubileuszowego
1900, papież Leon XIII dokonał poświęcenia całego
rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Do idea poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu
nawiązano na początku odbudowy niepodległego
państwa. 27 lipca 1920 r., w obliczu bolszewickiego
zagrożenia, polscy biskupi zebrani na Jasnej Górze pod
przewodnictwem prymasa Polski kard. Edmunda
Dalbora, poświęcili naród polski i całą Ojczyznę
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz ponownie obrali
Matkę Bożą Królową Polski. „W chwili, gdy nad
Ojczyzną i Kościołem naszym gromadzą się chmury
ciemne, wołamy jak niegdyś uczniowie Twoi zaskoczeni
burzą na morzu: Panie, ratuj nas, bo giniemy. I jak
niegdyś, wyciągnąwszy prawicę, jednym słowem
uspokoiłeś burzę, tak oddal, Panie, teraz od nas grożące
nam niebezpieczeństwo” – prosili biskupi. Episkopat
zobowiązał się wówczas, że będzie szerzył wśród
wiernych nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana
Jezusa i zachęcał polskie rodziny, aby Mu się
poświęcały.
Trzy tygodnie później, 15 sierpnia 1920 r., miała miejsce
zwycięska Bitwa Warszawska zwana „cudem nad
Wisłą”. Gdy papież Benedykt XV usłyszał o zawierzeniu
Polski Bożemu Sercu, napisał do Episkopatu: „Nic
stosowniejszego nie mogliście podjąć celem naprawienia
zła naszych czasów, jak Ojczyznę Waszą poświęcić
Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Jego kult święty w
narodzie rozszerzać coraz więcej i więcej. (…) Cóż
bowiem można wynaleźć zbawienniejszego w tym
przewrocie wszechrzeczy, jak wzmożenie miłości Pana
Jezusa, który stanowi obronę i mocną podstawę każdej
Rzeczypospolitej”.
Uroczyste poświęcenie całego narodu i ojczyzny Sercu
Bożemu miało miejsce rok później, 3 czerwca 1921 r. na
Małym Rynku w Krakowie. Było związane z konsekracją
świątyni
dedykowanej
Najświętszemu
Sercu
Jezusowemu (przy ul. Kopernika w Krakowie). „Jak
niegdyś Polska nasza, jedna z pierwszych, przed słodkim
Sercem Twoim upadła w pokłonie, tak dziś oddajemy Ci
cały nasz naród w zupełne i niepodzielne władanie,
oddajemy Ci i poświęcamy jego miasta i wioski, jego
prawa i zwyczaje, jego prace i trudy, jego potrzeby i jego
nadzieje” – deklarowali biskupi wraz ze zgromadzonym
ludem.(…)
Rozwinięciem
idei
zawierzenia
świata
Sercu
Jezusowemu było ustanowione przez papieża Piusa XI w
1925 r. święto Jezusa Chrystusa Króla. Sensem nowego
święta – jak wyjaśniał papież w encyklice „Quas primas”
– było uznanie panowania i władzy Chrystusa zarówno w
życiu osobistym chrześcijan jak i całych społeczności.
Miało ono służyć odnowie wiary, także w przestrzeni
publicznej, która szczególnie – zdaniem papieża –
narażona jest na wypieranie zeń wartości i zasad
chrześcijańskich.
W 1932 r. w Poznaniu odsłonięto pomnik „Sacratissimo
Cordi – Polonia Restituta”, który został zburzony w 1940
r. i dotąd nie odbudowany.
Do idei poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa nawiązał prymas August Hlond po kataklizmie II
wojny
światowej
oraz
w
obliczu
nowych,

zapowiadających się prześladowań. W 1948 r. polscy
biskupi zachęcali wszystkich wiernych do osobistego
poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu w
rodzinach.
Trzy lata później Episkopat Polski ogłosił rok
poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa. 28 października 1951 r. w uroczystość
Chrystusa Króla prymas Stefan Wyszyński na Jasnej
Górze w obecności miliona wiernych, odnowił akt
zawierzenia Polski Sercu Jezusa. Akt odnowienia
dokonany został równocześnie w katedrach i kościołach
parafialnych. W specjalnym orędziu Episkopat
podkreślał, że „przez to uroczyste poświęcenie Narodu
wyrażamy niezłomną wolę, by wszystkie dziedziny życia
naszego, zarówno prywatne jak publiczne, były
urządzone według zasad Jezusa Chrystusa”.
25 lat później, w ostatnią niedzielę roku kościelnego w
kościołach ponowiono akt oddania Narodu Sercu Pana
Jezusa.(…)
25 marca 2020 r. obecny przewodniczący Episkopatu
Polski
abp
Stanisław
Gądecki
w
obliczu
rozprzestrzeniającej
się
na
świecie
pandemii
koronawirusa – jako przewodniczący Episkopatu Polski,
w duchowej łączności z sanktuarium Matki Bożej w
Fatimie – zawierzył Polskę Najświętszemu Sercu Jezusa i
Niepokalanemu Sercu Maryi. Wierni mogli go śledzić za
pośrednictwem mediów, łącząc się duchowo w
modlitwie.
Tegoroczne odnowienie Aktu poświęcenia NSPJ
– 11 czerwca 2021 r., w uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa, podczas Mszy św. o godz. 18.00 w bazylice
NSPJ w Krakowie będzie miał miejsce akt poświęcenia
Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w
100. rocznicę tego wydarzenia, przy udziale Konferencji
Episkopatu Polski, która w dniach od 11 do 12 czerwca
2021 r. będzie obradować na terenie Kalwarii
Zebrzydowskiej – informuje archidiecezja krakowska.
Mszy św. będzie przewodniczył ks. abp Stanisław
Gądecki, Przewodniczący KEP, on też dokona aktu
odnowienia poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa. W łączności z tym wydarzeniem,
poświęcenie zostanie również dokonane w każdej
polskiej parafii tego samego dnia.
Przygotowania do odnowienia Aktu poświęcenia Polski
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa rozpoczęły się w
Święto Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2021 r. W ich
ramach przygotowań księża jezuici opracowali materiały
duszpasterskie, które zostały rozesłane do wszystkich
parafii w Polsce. Przygotowane zostały także materiały
duszpasterskie na pierwsze piątki miesiąca, propozycje
kazań pasyjnych, dróg krzyżowych i nabożeństw
czerwcowych. Specjalny zeszyt pastoralny przygotowała
również Komisja ds. Duszpasterstwa KEP, który zawiera
materiały do wykorzystania w parafiach w związku z
przypadającą 100. rocznicą zawierzenia Polski
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V Niedziela Wielkanocna -2.05.2021 r.
 Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30.
 Od 1 maja rozpoczęliśmy Nowennę do św. Damiana,
połączoną z nabożeństwem majowym.

 Jutro, 3 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski, głównej patronki naszego narodu. Przez
lata ta uroczystość jednoczyła nas wokół sanktuarium
jasnogórskiego, o którym św. Jan Paweł II, powiedział że
tam bije serce naszego narodu. Maryja króluje nam od
wieków i nigdy nie zawiodła pokładanej w Niej nadziei,
czego świadectwem są wota wdzięczności. Tego dnia
Msze Święte w porządku niedzielnym. Masza Święta w
intencji Ojczyzny o godz. 12.00.
 Próba dzieci komunijnych wraz z Rodzicami w
czwartek 6 maja: klasy 3a i spoza Szkoły 99
o godz. 15.00; klasy 3bc godz. 16.00.
 Sprzątanie kościoła przez Rodziców dzieci
komunijnych w piątek o godz. 19.00.
 Spowiedź dzieci komunijnych w sobotę 6 maja: klasy
3a i spoza Szkoły 99 od godz. 08.30 do 09.30; klasy 3bc
od godz. 09.30 do 10.30.
 W tym tygodniu przypada:
 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa po
Mszy Świętej o godz. 08.00. Po Mszy Świętej wieczornej
- zmiana tajemnic różańcowych.
 I czwartek miesiąca: nabożeństwo w intencji nowych
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych po Mszy
Świętej o godz. 08.00. Adoracja Najświętszego
Sakramentu w ciszy od godz. 21.00 do 22.00.
 I piątek miesiąca: Msza Święta w int.
Wynagradzającej NSPJ o godz. 08.00, wizyta u chorych
od godz. 09.00, Sakrament Pokuty i Pojednania od godz.
17.00 do godz. 17.55.
 Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii
odbędzie się za tydzień w niedzielę 9 maja na Mszach
Świętych o godz. 10.00 i 12.00. Mszy Świętej o godz.
10.30 nie będzie. Bardzo proszę Parafian i Gości, którzy
nie uczestniczą w uroczystości komunijnej aby wybrać
inną godzinę Mszy Świętej.
 Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na remont
wnętrza naszego kościoła.
 Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia
życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej na każdy dzień a śp. Grzegorza Szymczaka
z ul. Chorzowskiej, którego pogrzeb odbędzie się 5 maja
o godz. 12.00 polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek…
 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 3 maja – Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski,
główna patronka Polski;
 4 maja – św. Florian (ok. 250-ok. 304), żołnierz,
męczennik, patron strażaków;
 6 maja – święci apostołowie Filip (†I w.) i Jakub
(†62);
 8 maja – św. Stanisław (między 1034 a 1040-1079),
biskup i męczennik, główny patron Polski.
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia
Sercanie Biali

INTENCJE MSZALNE 2 – 9.05.2021 r.
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 02.04
07.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz
09.00 – Za Parafian
10.30 – Z okazji 9 rocz. ur. Weroniki w podziękowaniu
za Dar Życia z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski
12.00 – Greg. +Leopolda Nowaka

Trestno 16.00 – W int. Róż Różańcowych z prośbą o bł.
Boże i potrzebne łaski dla żyjących a dla zmarłych życie
wieczne w niebie
18.00 – ++Teresę i Franciszka (m) Rybak
PONIEDZIAŁEK 03.05 NMP Królowej Polski
07.00 – ++Zofię, Antoniego, Krystynę, Michała oraz ++z
rodz.
09.00 – Msza Święta wotywna ku Czci Ducha Świętego
w int. Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi,
o nowe powołania, odważną odpowiedź na ten Dar, o
pokorę, stanowczość w głoszeniu Ewangelii oraz
zgodność działania z Wolą Bożą
10.30 – Greg. +Eleonorę Borowicz
12.00 – Z okazji 2 rocz. ur. Józefa w podziękowaniu za
Dar Życia z prośbą o opiekę MB Wspomożycielki
Wiernych
12.00 – W int. Ojczyzny
Trestno 16.00 – O pancerz Bożej Miłości i rozproszenie
ciemności serc i dusz Narodu Polskiego
18.00 – +Leopolda Nowaka – 1 rocz. śm.
WTOREK 04.05
08.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz
18.00 – Z okazji 13 rocz. ślubu Marzeny i Michała w
podziękowaniu za Dar Sakramentu z prośbą o bł. Boże
ŚRODA 05.05
08.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz
08.00 – O szczęśliwe rozwiązanie oraz łaskę zdrowia dla
dziecka i mamy
12.00 – Pogrzeb śp. Grzegorz Szymczak l. 64
18.00 – Nowenna do św. Józefa
18.00 – W int. Róż Różańcowych z prośbą o bł. Boże i
potrzebne łaski dla żyjących a dla zmarłych życie
wieczne w niebie
CZWARTEK 06.05
08.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi
08.00 – +Pawła Węgier – 30 dzień po śm.
18.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz
18.00 – Z okazji 8 rocz. ur. Antosia w podziękowaniu za
otrzymane łaski z prośbą o dar zdrowia, bł. Boże oraz o
Dary Ducha Świętego
PIĄTEK 07.05
08.00 – W int. Wynagradzającej NSPJ
18.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz
18.00 – +Kazimierza (m) Szajna
SOBOTA 08.05
08.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz
18.00 – ++Romana oraz ++z rodz. Kulik, Czarkowskich,
Wójcik, Skrzydłów
18.00 – ++Jerzego, Stanisława, Mariannę
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 09.04
07.00 – Greg. +Eleonorę Borowicz
09.00 – Za Parafian
10.00 – I Komunia Święta
12.00 – I Komunia Święta
Trestno 16.00 – +Henryka Wilka – 8 rocz. śm.
18.00 –
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(do użytku wewnętrznego)

KANCELARIA PARAFIALNA czynna w środy w godzinach 8:00 – 14:00;godziny

urzędowania duszpasterzy: wtorki i czwartki . po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30
oraz soboty od godz. 8.00 do 9.00

Wypełnię moje śluby wobec czcicieli
Boga.
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go
szukają:
«Serca wasze niech żyją na wieki».
Przypomną sobie i wrócą do Pana
wszystkie krańce ziemi,
oddadzą Mu pokłon wszystkie
szczepy pogańskie.
Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w
ziemi,
przed Nim zegną się wszyscy, którzy
staną się prochem.
Moja dusza będzie żyła dla Niego,
potomstwo moje Jemu będzie służyć,
przyszłym pokoleniom o Panu
opowie.
I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi,
który się narodzi:
«Pan to uczynił».

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień:

O nasze pełne i ufne zawierzenie siebie i Polski opiece Maryi.
Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlić się cała wspólnota parafialna.
Przekazywać je można pocztą elektroniczną na adres dominik.golema@op.pl lub SMSem pod numer 0501088244

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Będę Cię chwalił
w wielkim zgromadzeniu

