
161  APRIL 19, 2020  - DIVINE MERCY SUNDAY 

   
 

 

BINGO! - cancelled 
 

 

MASS INTENTIONS  

 - INTENCJE MSZALNE 
MONDAY 20   

7:00 P.M. (P)  †† Zmarli z rodziny Nytch, Chominiec i 

Monasterski                 – J. Nytch 
TUESDAY 21    

7:00 P.M.(P) †  Leo & Emma Resch           – Córka 
WEDNESDAY 22  

7:00 P.M.(P) -  O błog. Boże dla Mirka z ok. urodzin 

    -  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki 

Najśw. dla Adama            – Mama   

    †  Grzegorz Grabowski, w 24 rocz. śmierci 

             – Rodzina 

    † Wacław Ciosk              – Róża VI 
THURSDAY 23 

7:00 P.M.(P) †† Zmarli z rodziny Pham, Nguyen, 

Hodgson & Wagner       – Ha Pham 

    - O łaskę zdrowia dla Anny i Romana 
FRIDAY 24   

7:00 P.M.(P) - Za Polskę wierną Bogu, Krzyżowi,                   

Ewangelii i o wypełnienie Jasnogórskich  

        Ślubów Narodu       – Rodz. Marecki 

    - Dzięk.-błagalna w 30 rocz. ślubu 

Barbary i Roberta Pietrzyk     – Dzieci 

    - O zdrowie, błog. Boże dla męża, dzieci i 

wnuków 

    - O błog. Boże dla Genowefy i Anny z ok. 

urodzin  

†† Józef, Leokadia Pietraszek i z rodziny 

             – Córka  

†† Jan, Wiktoria Sowa i z rodziny  – Syn  

†† Józef i Apolonia Lichoń   

      – Wnuczka z rodz. 
SATURDAY 25 -   

7:00 P.M.(P) - Dzięk.-błagalna w intencji Grażyny i 

Józefa Kacprzak z ok. 40 rocz. ślubu 

 

SUNDAY 26 - THIRD SUNDAY OF EASTER 

-  3-CIA NIEDZIELA WIELKANOCNA  
11:00 A.M. (P) - Dzięk.-błagalna w int. Anny i Andrzeja 

Wyszomierski obchodzących 40 rocz. 

ślubu 

    †  Barbara Pożarkowska   – Rodzina   

    †  Janina Mach, w 1 rocz. śmierci 

             – Rodzina   

***************************** 
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary na rzecz naszej 

Parafii w okresie epidemii COVID-19 

Thank You for your generous donations.  

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

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

DIVINE MERCY & PLEMINARY INDULGENCE 

 

The Divine Mercy is a Roman 

Catholic devotion to the 

merciful love of God and the 

desire to let that love and mercy 

flow through one’s own heart 

towards those in need of it.  

Pope has granted a plenary 

indulgence, under the usual 

conditions (Spiritual 

Communion and prayer for the 

intention of the Supreme 

Pontiff) to the faithful who, on 

the Second Sunday of Easter, in 

a spirit that is completely 

detached from the affection for a 

sin, take part in the prayers and 

devotions held in honour of Divine Mercy or who, in the 

presence of the Blessed Sacrament exposed or reserved in the 

tabernacle, recite the Our Father and the Creed, adding a 

devout prayer to the merciful Lord Jesus (e.g. Jesus, I trust in 

You). 

       

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

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

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 19 KWIECIEŃ 
 

 

Nabożeństwo - godz. 

3:00 po południu – 

transmisja na żywo.  

Zapraszamy wszystkich 

czcicieli Miłosierdzia 

Bożego. Niech nasza 

adoracja i wspólna 

modlitwa pomogą nam 

zgłębić ogrom Bożego 

Miłosierdzia i oddać Jemu 

należną cześć.  W dniu 

dzisiejszym można 

uzyskać odpust zupełny 

pod zwykłymi warunkami 

(stan łaski uświęcającej, 

Komunia Św.- duchowa, 

modlitwa w intencjach 

Ojca Świętego). 

 

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



19 KWIECIEŃ 2020  - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

  
 

 

BINGO! - cancelled 
 

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego 

(do odmawiania na zwykłej cząstce rózańca) 

Na początku: Ojcze nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Wierzę w Boga ... . 

Na dużych paciorkach: 

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo 

najmilszego 

Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa 

na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Na małych paciorkach: 

(10x) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego 

świata. 

(modlitwy na małych i dużych paciorkach powtarzamy pięć razy, 

zgodnie z cząstką różańca) 

Na zakończenie: 

(3x) Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się 

nad nami i nad całym światem. 

(3x) O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca 

Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. 

Akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu 

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a 

skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu 

miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się 

Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, aby w ten sposób móc żyć i 

dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. 

Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł 

miłosierdzia, tak wobec duszy jak i ciała, zwłaszcza starając się o 

nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, 

chorym i strapionym. 

Strzeż mnie więc , o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. 

Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość 

moją, to jednak mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. 

Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego 

miłosierdzia, zufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen  

O miłosierdzie Boże dla świata 

O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś 

cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do milosierdzia Twego, 

do litości Twojej, o Boże;a woła potężnym swym głosem nędzy. 

Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O 

Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i 

wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w 

stanie - przeto Cię błagamy: uprzedzaj nas łaską swoją i ponażaj w 

nas nieustannie miłosierdzie swoje, abyśmy wienie pełnili wolę 

Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Nieh nas osłania 

wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół 

naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na 

przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie jest tylko 

wiadomy. I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest 

obiecane przez Jezusa pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest 

ufnością naszą; przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak 

przez otwartą bramę do nieba (Dz 1570). 

     

Modlitwy za grzeszników 

Boże wielkiego miłosierdzia, któryś raczył nam zesłać Syna swego 

Jednorodzonego, jako największy dowód niezgłębionej miłości i 

miłosierdzia, Ty nie odrzucasz grzeszników, ale z niezgłębionego 

milosierdzia swego otworzyłeś im skarb, z którego mogą czerpać w 

obfitości nie tylko usprawiedliwienie, ale wszelką świętość, do 

jakiej dusza dojść może. Ojcze wielkiego miłosierdzia, pragnę, aby 

wszystkie serca zwróciły się z ufnością do nieskończonego 

miłosierdzia Twojego. Nikt się nie usprawiedliwi przed Tobą, jeżeli 

nie będzie mu towarzyszyć niezgłębione miłosierdzie Twoje. Kiedy 

nam odsłonisz tajemnicę swego miłosierdzia, wieczności będzie za 

mało, aby Ci za to należycie podziękować (Dz 1122). 

Jezu, ufam Tobie! 

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

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

 


