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SŁOWO  ŻYCIA

V   NIEDZIELA  WIELKIEGO 

POSTU
J 8, 1-11

 Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o 
brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud 
schodził się do Niego, a On, usiadłszy     
nauczał ich.   Wówczas uczeni w Piśmie i 
faryzeusze  przyprowadzili do Niego kobietę, 
którą dopiero co pochwycono na 
cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę 
kobietę dopiero co pochwycono na 
cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał 
nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» 
Mówili  to, wystawiając Go na próbę, aby 
mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po 
ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, 
podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest 
bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią 
kamieniem». I   powtórnie schyliwszy się, 
pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli 
odchodzić, poczynając od starszych, aż do 
ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta 
stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do 
niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie 
potępił?» A     ona odrzekła:   «Nikt, Panie!» 
Rzekł    do    niej Jezus: «I Ja ciebie nie 
potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».

NIEDZIELA  PALMOWA
  Łk 23, 1-49 
( zakończenie ) 

 Było już około godziny szóstej i 
mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 
dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona 
przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy 

Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze,                 
w Twoje ręce powierzam ducha mego.            
         Po tych słowach wyzionął ducha.
Na widok tego, co się działo, setnik oddał 
chwałę Bogu, mówiąc:  Istotnie, człowiek  
ten był sprawiedliwy.  Wszystkie też tłumy, 
które zbiegły się na to widowisko, gdy 
zobaczyły, co się działo, powracały, bijąc             
się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z 
daleka; a również niewiasty, które Mu 
towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się 

temu. 

NIEDZIELA   
ZMARTWYCHWSTANIA  

PAŃSKIGO   

J 20, 1-9

 Pierwszego dnia po szabacie, 
wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, 
Maria Magdalena udała się do grobu                               
i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra 
oraz do drugiego ucznia, którego Jezus 
kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana                 
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».  
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do 
grobu. Biegli    obydwaj     razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył 
pierwszy do grobu.  A kiedy się nachylił, 
zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł 
do środka.
Nadszedł  potem także Szymon Piotr, idący 
za nim. Wszedł  on do wnętrza grobu i ujrzał 
leżące   płótna oraz chustę, która była na 
Jego głowie, leżącą   nie razem z płótnami, 
ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. 
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi 
uczeń, który przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i   uwierzył.   Dotąd bowiem nie 
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On 
ma powstać z martwych.
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II Niedziela Wielkanocna 
czyli  NIEDZIELA 

Miłosierdzia Bożego 

J 20, 19-31

           Wieczorem   w     dniu 
zmartwychwstania, tam gdzie     przebywali 
uczniowie, choć  drzwi     były zamknięte z 
obawy  przed Żydami, przyszedł Jezus,            
stanął pośrodku i rzekł do  nich: «Pokój  wam!» 
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali  się zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana.  A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój 
wam! Jak   Ojciec       Mnie     posłał,  tak i   Ja was 
posyłam». Po tych  słowach   tchnął         na     
nich i powiedział    im:        «Weźmijcie Ducha 
Świętego!   Którym     odpuścicie grzechy, są    im 
odpuszczone,      a    którym      zatrzymacie, są         
im zatrzymane».  Ale    Tomasz, jeden z            
Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z 
nimi, kiedy przyszedł Jezus.  Inn   i więc 
uczniowie   mówili do niego: «Widzieliśmy 
Pana!»  Ale on rzekł do nich: «Jeżeli     na rękach 
Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę 
palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie 
włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego             
byli znowu       wewnątrz domu i Tomasz z nimi, 
Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, 
stanął pośrodku i rzekł: «Pokój   wam!» 
Następnie rzekł do       Tomasza: «Podnieś tutaj     
swój palec   i zobacz        moje ręce. Podnieś rękę 
i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym».  Tomasz w odpowiedzi rzekł do 
Niego: «Pan mój i Bóg mój!»  Powiedział mu 
Jezus: «   Uwierzyłeś       dlatego, że    Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie      widzieli, a 
uwierzyli».    I wiele innych znaków, których     
nie zapisano w  tej  księdze,  uczynił Jezus 
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście 
wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem 
Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię 
Jego.

III Niedziela 
Wielkanocna

J 21, 1-19 

 Jezus   znowu ukazał się nad 
Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał   się w        
ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, 
Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany 
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj 
inni z Jego uczniów. Szymon Piotr 
powiedział do nich: «Idę łowić ryby». 
Odpowiedzieli   mu: «Idziemy i my z tobą». 
Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy 
nic nie ułowili.   A gdy ranek zaświtał, Jezus 
stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie 
wiedzieli, że to był   Jezus.   A Jezus rzekł do 
nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?»    
Odpowiedzieli Mu: «Nie».  On rzekł do nich: 
«Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 
znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu    
mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.    
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, 
którego Jezus miłował: «To jest Pan!» 
Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, 
przywdział  na siebie wierzchnią szatę – był 
bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do 
jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli 
łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od 
brzegu bowiem nie było daleko – tylko 
około dwustu łokci.   A kiedy zeszli na ląd, 
ujrzeli    rozłożone      ognisko, a na nim 
ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich 
Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz 
złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i 
wyciągnął na brzeg sieć pełną  wielkich ryb 
w liczbie stu pięćdziesięciu   trzech. A 
pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała 
się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie 
się!» Żaden z uczniów nie odważył się     
zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo 
wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, 
wziął chleb i podał im – podobnie i rybę.
To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom 
od chwili, gdy zmartwychwstał.
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Kalendarz liturgiczny

 CZWARTEK, 7 KWIETNIA  - Wspomnienie św. Jana                   
Chrzciciela de la Salle, prezbitera.
 SOBOTA, 23  KWIETNIA - Uroczystość  św.        
Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego    patrona  
Polski      i    Diecezji     Elbląskiej. ( W   tym   roku obchodzona 
26  kwietnia.)
 PONIEDZIAŁEK, 25  KWIETNIA - Święto św. 
Marka, Ewangelisty.
 CZWARTEK, 28  KWIETNIA - Wspomnienie św. 
Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera.
 PIĄTEK, 29 KWIETNIA  - Święto św. Katarzyny                      
ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
 SOBOTA, 30  KWIETNIA -  Wspomnienie    św.  
Piusa V, papieża.
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  SŁOWO   DUSZPASTERZY

    

  SPOTKAĆ    ZMARTWYCHWSTAŁEGO     
PANA 

 
 Wstaniemy wcześnie rano, wyjdziemy z naszych domów, by 
wyruszyć w ślad za Marią Magdaleną. Przyjdziemy, by tak jak Apostołowie 
Piotr i Jan zobaczyć   pusty grób Chrystusa i po raz kolejny wyznać wiarę, 
że On żyje. Piękny jest nasz   polski   zwyczaj, który każe w ten radosny 
dzień pozdrawiać się słowami oznajmiającymi tę najważniejszą prawdę 
wiary: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie    zmartwychwstał!    
Alleluja!
 Na przekór      tym wszystkim, którzy ogłaszali śmierć Boga,   On 
żyje. Jest Panem Życia.
Pod koniec ubiegłego roku, w ramach    prac    konserwacyjnych w Bazylice 
Grobu Pańskiego     w Jerozolimie, naukowcy      dokonali rzeczy niezwykłej.       
Po raz pierwszy  od ponad 500 lat  usunięto płytę przykrywającą miejsce, 
na którym   położono   Ciało     Pana    Jezusa  zdjęte z krzyża. Przez         
zaledwie 60 godzin     niewielka      grupka  naukowców  i duchownych 
różnych Kościołów     chrześcijańskich  mogła, jak niegdyś Piotr i Jan, 
patrzeć na miejsce, z którego Jezus      Zmartwychwstał. Towarzyszyło 
temu   ogromne    wzruszenie. „Widzieliśmy miejsce, w którym złożono 
ciało Jezusa” – mówił dziennikarzom ojciec Isidoros Fakitsas. „Jestem 
całkowicie zdumiony. Kolana trzęsą mi się trochę,  bo nie spodziewałem 
się tego” – wyznał   jeden z archeologów. Oni wszyscy stali   się 
współczesnymi   świadkami   pustego   grobu.
 Dzisiaj także my, wraz   z naszymi   braćmi w wierze na całym 
świecie, duchowo pielgrzymujemy do tego miejsca, by przekonać się, że 
nie ma tam Jezusa, by stanąć wobec     największego     cudu w historii 
świata i wyznać wiarę, że On żyje.
W    czasie      Światowych     Dni Młodzieży    w     Krakowie   biskup    Grzegorz 
Ryś podzielił    się    poruszającym    osobistym     świadectwem.      Mówił: 
„W   dziesiątym roku kapłaństwa     pierwszy raz pojechałem do Ziemi 
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Świętej z moim rocznikiem z seminarium. Miałem wrażenie, że Pan mówi 
do mnie w każdym miejscu. I tak było do momentu, kiedy po raz pierwszy 
weszliśmy do grobu Jezusa w Jerozolimie. Spędziłem w nim jakieś siedem 
minut i  nie usłyszałem nic. Wyszedłem z tego grobu. Koledzy poszli na 
obiad. A ja wróciłem do    grobu. Prawosławny  mnich, który pilnuje grobu 
był    miłosierny i pozwolił     mi tam siedzieć pół  godziny. To się nigdy tam 
nie zdarza. Przeklęczałem pół godziny w pustym grobie Jezusa i nic nie 
usłyszałem. Byłem spanikowany. I tak mówiłem   do Jezusa: „Wiem, że to 
jest najważniejsze miejsce     na świecie; nie rób mi tego”. Wyszedłem z 
grobu. Siadłem w odległości pięciu metrów od niego. Otwarłem Ewangelię 
o kobietach, które    idą do grobu i     przeczytałem zdanie: „Wiem, że     
szukacie     Jezusa z Nazaretu, nie     ma go    tutaj”. Pamiętam   jak wychodziłem 
z Bazyliki  Grobu Bożego, wiedząc, że muszę    Go znaleźć    i że    Go na 
pewno nie  ma w tym grobie. To jest ostatnie miejsce na świecie, gdzie 
można Go szukać. Do    dziś mam  w sobie to desperackie „Muszę Cię  
znaleźć”, „Wiem, że żyjesz”.
 Procesja    rezurekcyjna jest  takim właśnie wyjściem z Grobu 
Pańskiego z radosną wiarą, że Jezusa tam nie ma, bo On zmartwychwstał. 
Wszystko tego Dnia ogłasza, że On żyje. Nasze śpiewy, wspólna modlitwa, 
bicie dzwonów, wreszcie nasza świąteczna radość. Zmartwychwstanie 
Jezusa zawsze było centrum wiary i nauczania Kościoła.
Od ogłoszenia tej prawdy swoje nauczanie rozpoczynali Apostołowie. 
Słyszymy Piotra przemawiającego w domu Korneliusza: „Znacie sprawę 
Jezusa z Nazaretu, którego Bóg  namaścił Duchem Świętym i mocą. […] 
Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i 
pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi,  ale nam, wybranym uprzednio 
przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego 
zmartwychwstaniu”. Ci świadkowie Zmartwychwstałego całe życie 
poświęcili,  by nieść tę radosną wieść na krańce świata. Stali się gotowi 
nawet oddać życie  za wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego i 
zmartwychwstałego.
 Jesteśmy powołani, by każdego dnia stawać w długim szeregu 
świadków Zmartwychwstałego. Wyznawać wiarę w Niego całym swoim 
życiem. Świadkowie   Chrystusa      Zmartwychwstałego     ukazują światu 
nowy, wieczny     wymiar naszego istnienia. Oni żyją w perspektywie 
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sięgającej nieskończenie dalej poza granicę doczesności, wyznaczonej 
przez      narodziny    i śmierć. „Jeśli   razem z Chrystusem powstaliście           
     z martwych”, poucza nas św. Paweł, „szukajcie tego, co w górze, gdzie 
przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w 
górze, nie do tego, co na ziemi”. To jes  t właśnie    prawdziwy    sens 
nawrócenia chrześcijańskiego. Oderwać się od tego, co sprowadza śmierć, 
porzucić grzech, by mieć udział w Chrystusowym zmartwychwstaniu. 
 Być   chrześcijaninem, to    znaczy  wierzyć, że Chrystus 
zmartwychwstał. Nieść przez życie radość poranka      wielkanocnego, 
budzić nadzieję, tam gdzie ona już zagasła. Według sondażu 
przeprowadzonego przez fi rmę TNS w 2019 roku, w zmartwychwstanie 
Jezusa      wierzy tylko  47%     Polaków. A   co z   resztą tych, którzy przecież 
w większości wciąż      deklarują się jako chrześcijanie, katolicy? Oni 
potrzebują świadectwa naszej wiary i życia wypełnionego nadzieją 
nieśmiertelności.
 Dzisiaj pielgrzymujemy duchowo do pustego grobu Jezusa. 
Spotykamy Marię Magdalenę, Piotra, Jana. Widzimy, że w ich sercach 
niepewność i zwątpienie   stopniowo ustępują    miejsca    radości i wierze, 
że On naprawdę zmartwychwstał. Czy my także razem z nimi jesteśmy 
gotowi uwierzyć, że On żyje?
Spróbujmy usłyszeć Jego zapewnienie wypowiedziane do Marty, siostry 
Łazarza:    „Ja jestem   zmartwychwstaniem i   życiem. Kto    we   Mnie 
wierzy, choćby i umarł, żyć      będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie 
umrze na wieki. Wierzysz w to?”
 Całe nasze życie niech będzie odpowiedzią: Tak, Panie, ja mocno 
wierzę, że Ty  jesteś Mesjasz, Żywy Bóg, Pan Życia, Zwycięzca śmierci, 
piekła i szatana. 
    Ks. Jerzy  Bieńkowski SAC ,  Proboszcz 
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1. 10 – kwiecień – NIEDZIELA PALMOWA: rozpoczęcie Wielkiego 
Tygodnia 
2. 14 – kwiecień - WIELKI CZWARTEK: Msza Święta Wieczerzy 
Pańskiej o godz. 18.00. Adoracja dla wszystkich do godz. 21.00. Ks. 
Proboszcz odwiedziny chorych od godz. 9.00;
3. 15 – kwiecień - WIELKI PIĄTEK: Adoracja od godz. 8.00.  
Droga Krzyżowa o godz. 17.30. Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18.00. 
Rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego; obowiązuje post ścisły 
– nie spożywamy pokarmów mięsnych i jemy tylko raz do syta. Ofi ary 
zebrane podczas Wielkiego Piątku przeznaczone są na utrzymanie 
Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Adoracja całą noc według podanego 
schematu ulic. 
4. 16 – kwiecień - WIELKA SOBOTA: Liturgia Wigilii Paschalnej 
o godz. 20.00. 
5. 17 – kwiecień -NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO   - Msza Św. Rezurekcyjna wraz z procesją odprawiona 
zostanie o godz. 6.00. 
6. 18 – kwiecień - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY: Msze św 
według porządku niedzielnego; 
7. 24 – kwiecień – II Niedziela Wielkanocna – ŚWIĘTO 
MIŁOSIERDZIA  - ofi ary do puszek   są przeznaczone na 
duszpasterstwo charytatywne Caritas. 
 O godz. 14.00  Msza św. dla dzieci  z niepełnosprawnościmi, 
ich rodzicówi  i bliskich. 
 O godz. 15.00 nabożeństwo w Godzinie Miłosierdzia. 
8. Z powodu Oktawy Wielkanocy Uroczystość św. Wojciecha, 
Głównego Patrona Polski przeniesiona na wtorek 26 kwietnia. 
9. W ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania kandydaci 
są zobowiązani do udziału w Triduum Paschalnym. 
10.   22 kwiecień - piątek - Spotkanie kandydatów  grupy Matki 
Bożej Królowej Świata. O godz. 16.30 - grupa p.Gabrysi. Po Mszy św. 
grupa p.Grzegorza.
11. 29 kwiecień - piątek - Spotkanie kandydatów grupy św. 
Józefa o godz. 16.30, a po Mszy św.  spotkanie grupy św.Wincentego 
Pallotiego. 
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ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

WIELKI  CZWARTEK -  dla wszystkich do godz. 21.00
WIELKI  PIĄTEK 
9.00 –   ul. Kwiatowa i ul. Rodziny Stangów
10.00 – ul. Sportowa i ul. Słowackiego
11.00 – ul. Daszyńskiego strona prawa
12.00 – ul. Daszyńskiego strona lewa
13.00 – ul. Mickiewicza
14.00 – ul. Wiktora i ul. Kopernika
15.00 – al. Wojska Polskiego strona prawa
16.00 – al. Wojska Polskiego strona lewa
17.00 – dzieci
20.00 – ul. Kolejowa
21.00 – Ogrodzieniec
22.00 – ul. Słoneczna, ul. Żytnia, ul. Komoniewskiego
23.00 – ul. Parkowa, ul. Cmentarna, ul. Łasińska, ul. Leśna
24.00 – Młodzież 
WIELKA  SOBOTA
01.00 – ul. Mieczysława, ul. Rolna, ul. Polna, ul. Wolności
02.00 – ul. Szkolna
03.00 – ul. Nowomiejska
04.00 – ul. Sienkiewicza
05.00 – ul. Nadjeziorna, ul. Strażacka, ul. Ciasna
06.00 - ul. Kołłątaja, ul. Fredry, ul. Kochanowskiego                        
07.00 – ul. Krasickiego,   ul. Prusa, ul. Rybna
08.00 – Sobiewola, Wola
09.00 – Łodygowo
10.00 -  Kolonia pod Goryń, Kolonia pod Limżę
11.00 –  Kolonia pod Las, Limża 
12.00 – Kolonia pod Iławę, Pławty

                APOSTOŁ  KISIELIC  kwiecień 2022
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 13.00 – Klimy
14.00 – ul. Zagrodowa, Kolonia pod Klimy
15.00 – ul. Jagiellońska strona  prawa
16.00 – ul. Jagiellońska strona lewa
17.00 – ul. Dolna
18.00 – Kolonia pod Łęgowo, Biskupiczki 
19.00 – Niewiasty Żywego Różańca

POŚWIĘCENIE POKARMÓW:
9.30     Pławty (w świetlicy) - Ks. Proboszcz

9.30    Biskupiczki (w świetlicy)  - Ks. Tomasz

10.00   Klimy (w remizie)  - Ks. Proboszcz

10.00    Łodygowo (w kaplicy) - Ks. Tomasz

10.30    Ogrodzieniec (w świetlicy) - Ks. Proboszcz

10.30    Limża (w świetlicy) - Ks. Tomasz

11.00     Wola      (u Pana Piotra) -  Ks. Proboszcz

     

Od 11.00 -13.30 co pół godziny w Kisielicach

Na  poświęcenie  pokarmów  przynosimy  

Wielkopostne  Skarbonki i zbieramy ofi ary 

na cele charytatywne.  

   APOSTOŁ    KISIELIC    kwiecień  2022
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NIEDZIELA   3 KWIETNIA
8.00    + Stanisław Kibała – greg.
09.30   + Romualda Piotrowska -19 r. śm. i 
Bolesław Piotrowski .
11.00  + Aleksandrę i Stanisław Kuba.
12.30  + Józef Moczarski – 22 r. śm.  oraz 
Kazimierz, Stanisława, Stefania i Edward.    
18.00 Dziękczynno- błagalna za Oliwiera z 
okazji 13  r. urodzin o światło Ducha Św. i 
wszelkie łaski  Boże. 

PONIEDZIAŁEK   4 KWIETNIA
18.00  + Stanisław Kibała – greg. 

WTOREK  5 KWIETNIA
18.00   + Stanisław Kibała – greg. 

ŚRODA   6 KWIETNIA
18.00   + Agnieszka Murszewska – od Zakładu 
Pogrzebowego „Eden”. 

CZWARTEK   7  KWIETNIA
18.00   +  Rodzice: Monika i Walenty 
Gramann, Franciszek Tomczuk i zmarli z 
rodziny. 

PIĄTEK   8 KWIETNIA
18.00   + Piotr Górecki – od Zakładu 
Pogrzebowego „Eden”. 

SOBOTA  9 KWIETNIA
8.00    Za parafi an.                      
18.00  +  Wanda Golińska – 7 r. śm.  i Henryk 
Goliński. 

NIEDZIELA   10 KWIETNIA
8.00   Dziękczynno - błagalna z okazji 18 r. 
urodzin Alicji, oraz wszystkich wnuków z 
prośbą o światło Ducha Św. i Boże 
błogosławieństwo, oraz wszelkie potrzebne 
łaski i opiekę Maki Bożej Królowej Świata. 
9.30    + Władysława Przybyszewska – 4 r. śm.  
oraz Anna, Jan i Krystian Kalisz. 
11.00   +  Genowefa Magalska, Marian, 
Zdzisław, Roman Magalscy, śp. Stafania i 
Czesław Wawrzyniak, oraz Izabella 
Wawrzyniak.

12.30  + Paweł Kruk. 
18.00  1.  +  Piotr Górecki.
2. + Marian Goska – 31  r. śm. i Ewa Goska.

WLK.  PONIEDZIAŁEK    11 KWIETNIA
18.00  + Edward Wdowicz, Marian Wdowicz, 
Bolesław Picher i Anzelma Wojtkowska. 

WLK. WTOREK  12  KWIETNIA 
18.00  +  Celina Brzuska i Zygfryd Brzuska.  

WLK. ŚRODA   13  KWIETNIA    
18.00  + Bronisław Górecki – 21 r. śm.  

WLK. CZWARTEK  14  KWIETNIA
18. 00   1. W intencji naszych duszpasterzy                                                                                        
o błog. Boże i  potrzebne  dary  i łaski Ducha 
Świętego.
 2.  Za  parafi an.

WLK. SOBOTA   16 KWIETNIA  
20.00  O błogosławieństwo Boże i radość                  
paschalną dla rodziny.

NIEDZIELA  17 KWIETNIA
06.00  1. Dziękczynno - błagalna z okazji 
urodzin i imienin Justyny z prośbą o światło 
Ducha Św. i Boże błogosławieństwo, oraz 
wszelkie potrzebne łaski.
2. Za parafi an
09.30   +  Feliks Kszczot – 10 r. śm. i Marek 
Kszczot z okazji urodzin i imienin – int. od 
żony, dzieci z rodzinami.
11.00  +  Zbigniew Woźny – 12 r. śm.  oraz 
rodzice: Maria i Józef Woźni; Stefania i 
Michał Wyszyńscy, brat Stanisław i siostry: 
Barbara i Lucyna.   
12.30  Dziękczynno - błagalna z okazji 50 r. 
urodzin Agnieszki z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski 
oraz opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.
18.00   +  Marianna Becmerowicz – 8 r. śm.  i 
zmarli z rodzin: Becmerowicz i Durzyńscy. 

PONIEDZIAŁEK   18 KWIETNIA
8.00  1. +  Jan Prątnicki – 12 r. śm. i rodzice z 
obojga stron.
2.   +   Józef i Marianna Gross.

INTENCJE  MSZALNE  NA CZAS   03. - 30.04. 2022
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9.30   
11.00  + Żona Grażyna Adamczyk – 1 r. śm. 
12.30  + Jan Bartyzel – 6 r. śm. oraz +  Henryk 
Borowiecki – 5  r.śm. 
18.00  + Anna – 4 r. śm.  i Stanisław 
Wasilewscy.   

WTOREK  19  KWIETNIA
18.00  +  Jan Cis – od Zakładu Pogrzebowego 
„Eden”.

ŚRODA   20   KWIETNIA
18.00 +  Wiesław Samulski – intencja od 
rodziny Tępińskich.

CZWARTEK 21  KWIETNIA
18.00  

PIĄTEK   22  KWIETNIA
18.00  +  Sławomir Orczyk - 30 dzień po 
śmierci.

SOBOTA  23  KWIETNIA
8.00   O Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej dla mamy z okazji urodzin.
15.00  (Łodygowo )  Dziękczynno - błagalna z 
okazji 70 r.  urodzin Bronisława Kawskiego z 
prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej oraz wszelkie potrzebne 
łaski.      
18.00    O zdrowie i Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej dla Ks. Proboszcza z 
okazji imienin.

NIEDZIELA    24   KWIETNIA
8.00  + Zenon i Marianna Kochanowscy i 
zmarli z rodziny.   
9.30  +  Jan Łuczkiewicz – 23 r. śm. 
11.00  + Alina i Krzysztof Góral – 13 r. śm.

12.30  1. +  Rodzice: Bronisława  i Ignacy 
Falarscy i bracia: Ignacy i Franciszek.
2.  +  Stefan Kalbarczyk – 10 r. śm.
18.00 Dziękczynno - błagalna z okazji 
rocznicy urodzin ks. Proboszcza.

PONIEDZIAŁEK  25 KWIETNIA
18.00  Henryk Goliński  – 6 r.  śm. i Wanda       

Golińska.                               

WTOREK  26  KWIETNIA
18.00  + Wiesław Mróz - 30 dzień po śmierci.

ŚRODA  27  KWIETNIA
18.00  1. +  Maraianna Markowska - 35 r. śm.  i 
Tadeusz Markowski.
2. +  Henrykę  – 24 r. śm. Tadeusz i Ryszard.

 CZWARTEK  28  KWIETNIA
18.00   

PIĄTEK   29  KWIETNIA
18.00   + Helena – 16  r. śm. i Czesław 
Becmerowicz.  

SOBOTA  30   KWIETNIA
8.00   Za parafi an.                       
18.00  +  Zenon i Marianna Kochanowscy i 
zmarli z rodziny.   

NIEDZIELA   1  MAJA
8.00   
09.30  + Zygmunt Brzóska – 1 r. śm. i Renata 
Brzóska. 
11.00   O światło Ducha św dla Kariny i 
pomyślne zdanie matury. 
12.30  + Jadwiga i Jan Majchrzak.
18.00   +  Kazimierz i Edytka Olszleger – greg.  
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MSZE  ŚWIĘTE  NA  TERENIE  NASZEJ  PARAFII
 

KISIELICE -    Kościół Matki Bożej Królowej Świata
- niedziela  i uroczystości - godz. 8.00, 11.00, 12.30,  18.00

- święto w dzień powszedni -  godz. 10.30  i 18.00
-  dzień powszedni  od pon. do  pt. - godz. 18.00

- sobota - godz.8.00 oraz 18.00 ( msza święta niedzielna )
- Łodygowo - Kaplica Pana Jezusa Miłosiernego

- niedziela i uroczystości - godz. 9.30
********************************************************************

 Okazja do Sakramentu Pojednania ( spowiedzi)                                                         
- przed każdą Mszą Św.  i w czasie Mszy Św.

*******************************************************************

Pierwsze  piątki miesiąca:  - nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego godz.15.00
- Msza święta dla dzieci - godz. 16.00

Sakrament pojednania -  od 15.30
************************************************************

Pierwsze soboty  miesiąca - w każdą pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na 
nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi po mszy św. o godz. 8.00.

***************************************************************

W każdy czwartek po wieczornej Mszy św. adoracja  Najświętszego Sakramentu 
do godz. 20.00. W czasie adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania.

**************************************************************

KANCELARIA PARAFIALNA

WTORKI - GODZ.16.00 - 17.45
SOBOTA - GODZ. 9.00 - 11.00

Wezwanie   do   chorego, zgłoszanie  pogrzebu  możliwe poza  określonymi             

godzinami, z wyjątkiem  niedziel  i uroczystości oraz  nieprzewidzianych sytuacji.                     

W  razie  nieobecności   kapłanów   można  dzwonić  pod   numer: 552756019.

Do kancelarii parafialnej można przyjść również  na  rozmowę z duszpasterzem.

“Radosnego  dawcę miłuje Bóg...”.  ( 2 Kor 9, 7b )   Za posługi                           

   w    kancelarii   i    czynności   religijne  w   naszej  parafi i nie    ma cennika.   

Ofi ary są zgodne  z sumieniem i ofi arnością ofi arodawcy.

Numer konta bankowego:
94 8320 0005 0040 3902 2000 0010

Pismo    Parafi i  Matki Bożej Królowej Świata 
ul. Kościelna  3
14-220 Kisielice
Tel. 552756019

www.parafi akisielice.pl
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DUCHOWA ADOPCJA

SŁUŻBA LITURGICZNA - SPORTOWA 
SOBOTA
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Z ŻYCIA PARAFII
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SŁUŻBA LITURGICZNA  - NOWI  LEKTORZY

REKOLEKCJE  
WIELKOPOSTNE - 
PODZIĘKOWANIE
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 Zmartwychwstały    Chrystus    jest       naszą                   drogą    
do Świętości! 
 Czas   Wielkiego Postu przygotował nas na ponowne od-
krycie   znaczenia     Chrystusowego       zwycięstwa    nad grzechem,    
śmiercią  i     cierpieniem.  To   Zwycięstwo    Chrystusa, które           
najpierw  objawia    się   w  słabości   męki    i    śmierci,    w       kon-
sekwencji   prowadzi       ku    pełni    radości,    wolności     i chwały, 
płynącej     ze   Zmartwychwstania. Mimo    naszych    lęków, 
grzechów i słabości, kiedy     obudzimy się   w    poranek Wiel-
kanocny, zawsze   spotkamy    Zmartwychwstałego   Pana. Zna-
jdziemy Go w Kościele!
 Na czas tegorocznych Świąt    Wielkanocnych  pragniemy 
stać się wyrazicielami     tej    radości, nadziei i wiary, jakie przy-
nosi nam   wieść o   zmartwychwstaniu Jezusa, Zbawiciela 
Świata!
 Życzymy odwagi, wytrwania i zapału w kroczeniu drogą 
Świętości, która   jest    drogą Kościoła i pielgrzymowania    do 
domu Ojca. Jest to drogą wiodącą przez Chrystusa 
Zmartwychwstałego,   którego    zawsze          spotkamy,  
przychodzącego   do       nas   w  Swoim Słowie, wiernie przekazy-
wanym    przez Kościół, i   w    świętych sakramentach,  zwłaszcza 
w Eucharystii.  
 Niech te Święta odnowią w nas radość wiary i pragnienie 
dzielenia   się nią z innymi. Pozostając   z  pozdrowieniem Chrys-
tusowego    pokoju,     zapewniamy  o  jedności   w     modlitwie             
i życzymy radosnych    i    błogosławionych    Świąt   Zmartwych-
wstania Pańskiego.           
     Wasi  duszpasterze 

 Kisielice Wielkanoc  2022
      
  
 Drodzy Parafi anie!
 Kochani Bracia i Siostry!
 Przyjaciele naszej Parafi i!


