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Drodzy Parafianie!

  Drodzy moi.

  Z okazji  Świąt  Zmartwychwstania 
Pańskiego  życzymy  Wam,  aby  ten 
czas był czasem przemiany serc, aby 
udział  w  tych  Tajemnicach  ożywiał 
Waszą wiarę, dawał nadzieję i umac-
niał miłość.

  Niech Chrystus Wam błogosławi i 
strzeże, niech rozpromieni nad Wami 
swoje  oblicze,   obdarzy Was  łaską  i 
pokojem. 

Życzymy Wam zdrowych, szczęśli-
wych i radosnych Świąt w gronie ro-
dzinnym. 

Niech czas Wielkiej Nocy pozwoli 
Wam z ufnością patrzeć w przyszłość, 
niech  napełni  Wasze  serca  radością, 
nadzieją i obfitością łask od Chrystu-
sa Zmartwychwstałego.

  
Ks. Proboszcz Sławomir Szczodrowski

                                                      i    Księża 
Współpracownicy
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WYKAZ ODPUSTÓW KO-
ŚCIOŁA KATOLICKIEGO cd

Zatwierdzony przez papieża Pawła IV

Odpust cząstkowy
l.  Jeśli  wierny  wykonując  swoje  obo-
wiązki i  znosząc trudy życia wznosi z 
pokorą i ufnością myśli do Boga, odno-
wi  akty  strzeliste,  np.  Jezu  Chryste, 
zmiłuj się nad nami.
2. Jeśli wierny powodowany motywem 
wiary pośpieszy z pomocą  potrzebują-
cym współbraciom, pomagając im oso-
biście lub dzieląc się z nimi swoimi do-
brami.
3.  Gdy wierny,  aby  się  umartwić,  od-
mówi  sobie  czegoś  dozwolonego  ale 
przyjemnego  dla  siebie.  Warunek  ten 
ma zachęcić wiernych do praktykowa-
nia dobrowolnych umartwień.

Wykaz bardziej znanych modlitw, do 
których przywiązany jest odpust cząst-
kowy:
Anioł Pański...,
Modlitwa po komunii  świętej  -  Duszo 
Chrystusowa..., 
Wierzę w Boga..., 
Psalm 129;
Litanie zatwierdzone dla całego Kościo-
ła (obecnie 6);
Modlitwa do Matki Boskiej - Pomnij o 
Najdobrotliwsza Panno Maryjo...,
Antyfony  maryjne:  Witaj  Królowo..., 
Pod Twoją obronę...,
Za zmarłych - Wieczny odpoczynek...
i inne:
Ciebie Boga wysławiamy..., 
O Stworzycielu Duchu przyjdź..., 
Magnificat
oraz
odmówienie różańca,
odprawienie Drogi Krzyżowej,
nawiedzenie Najświętszego Sakramen-
tu,

odwiedzenie  kościoła  lub  cmentarza  i 
modlitwą  za  Ojca  Świętego,  za  zmar-
łych,  a także za sam znak krzyża świę-
tego.

Odpust zupełny związany 
z Koronką do Miłosierdzia Bożego

Na prośbę  ks.  kard.  Józefa Glempa, 
Prymasa Polski, skierowaną w imieniu 
całego Episkopatu Polski do Ojca Świę-
tego  o  udzielenie  odpustu  zupełnego 
odmawiającym  Koronkę  do  Miłosier-
dzia Bożego, Stolica Apostolska odpo-
wiedziała następującym dokumentem:

Dnia 12 stycznia 2002 r.

Penitencjaria  Apostolska  na  mocy 
uprawnień specjalnie udzielonych jej 
przez  Papieża  chętnie  przyjmuje 
przedstawioną prośbę i postanawia, co 
następuje: 

Odpustu zupełnego pod zwykłymi 
warunkami (mianowicie sakramental-
na  spowiedź,  Komunia  eucharystycz-
na i modlitwa w intencjach Ojca Świę-
tego)  udziela  się  w  granicach  Polski 
wiernemu,  który  z  duszą  całkowicie 
wolną od przywiązania do jakiegokol-
wiek  grzechu  pobożnie  odmówi  Ko-
ronkę  do Miłosierdzia  Bożego w ko-
ściele  lub  kaplicy  wobec 
Najświętszego  Sakramentu  Euchary-
stii, publicznie wystawionego lub też 
przechowywanego  w  tabernakulum. 
Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby 
(lub innej słusznej racji) nie będą mo-
gli wyjść z domu, ale odmówią Koron-
kę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i 
pragnieniem  miłosierdzia  dla  siebie 
oraz gotowością okazania go innym, to 
pod  zwykłymi  warunkami  również 
zyskują  odpust  zupełny,  z  zachowa-
niem przepisów co do “mających prze-
szkodę”,  zawartych w numerach 24 i 
25 Wykazu odpustów (“Enchiridii In-
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dulgentiarum”). W innych zaś okolicz-
nościach odpust będzie cząstkowy. Ni-
niejsze zezwolenie zachowa wieczystą 
ważność,  bez  względu  na  jakiekol-
wiek przeciwne zarządzenia.

+ Alojzy De Magistris
Arcybiskup tyt. Novenris

Pro-Penitencjusz Większy 
ks. Jan Maria Gervais

www.mikolaj-bydgoszcz.home.pl

WIELKANOC

Wielkanoc jest najstarszym i najważ-
niejszym świętem chrześcijańskim, ob-
chodzonym  na  pamiątkę  Zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa. Rozpoczyna 
je Środa Popielcowa 40 dniowym okre-
sem Wielkiego Postu. 

Wielkanoc poprzedzona jest Wielkim 
Tygodniem,  rozpoczyna  go  Niedziela 
Palmowa,  obchodzona  na  pamiątkę 
uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozoli-
my. 

Wielki Tydzień  to czas zadumy nad 
męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. 

W Wielki Czwartek odbyła się ostat-
nia  wieczerza  Jezusa  z  Apostołami, 
oraz  ustanowienie  Najświętszego  Sa-
kramentu.  Na znak miłości i jedności z 
ludźmi Jezus  umył nogi Apostołom. W 
tym  dniu  odprawia  się  tylko  jedną 
mszę z udziałem wszystkich kapłanów, 
jest  to msza Wieczerzy Pańskiej,  która 
rozpoczyna  trzydniową  uroczystość 
tzw. Triduum Paschalne.

Pan  Jezus  w postaci  Najświętszego 
Sakramentu,  zostaje  przeniesiony  do 
ciemnicy.  Milkną  dzwony,  gaśnie 
wieczna  lampka  przy  tabernakulum, 
zdejmuje się obrusy z ołtarza. 

Wielki Piątek, to dzień upamiętniają-
cy sąd, mękę i śmierć Chrystusa. Obo-
wiązuje  post  ścisły.  Tego dnia  nie  od-
prawia się mszy. Wieczorem kapłani w 

czerwonych szatach przypominających 
o  ofierze  krwi,  klękają  lub  padają  na 
twarz i modlą się w milczeniu, po czym 
rozpoczyna się Liturgia Słowa. Następ-
nie  jest  adoracja  krzyża.  Po  jej  zakoń-
czeniu Najświętszy Sakrament przenie-
siony  zostaje  do  miejsca  tzw.  Grobu 
Pańskiego, przed którym wierni odby-
wają osobiste modlitwy, czasem czuwa-
jąc całą noc.

W Wielką Sobotę w kościołach świę-
ci  się  pokarmy.  W  Sobotę  wieczorem 
dokonywany  jest  obrzęd  poświęcenia 
ognia  i  wody.  Rozpoczyna  się  Wigilia 
Paschalna. Od poświęconego ognia za-
pala się dużą świecę, tzw. Paschał ozna-
czający osobę Chrystusa, czyli Światło-
ści  Świata.  Kapłani  święcą  wodę 
przeznaczoną do Sakramentu Chrztu. 

W  Niedzielę  rano  odbywa  się  uro-
czysta Msza Św. z procesją, na pamiąt-
kę  Zmartwychwstania Jezusa Chrystu-
sa. 

Po Mszy św. wierni rozpoczynają w 
domach  uroczyste  śniadanie  poprze-
dzone  modlitwą,  złożeniem  życzeń  i 
dzieleniem  poświęconym  pokarmem. 
Spożywanie  poświeconych  pokarmów 
to  symbol  wiecznego życia,  jakie  daje 
Zmartwychwstały Jezus Chrystus tym, 
co w Niego wierzą i wypełniają przyka-
zania Boże.

V ROCZNICA ŚMIERCI 
JANA PAWŁA  II    2 kwietnia 2010  

Liturgiczne  obchody  V  rocznicy 
śmierci Jana Pawła II będą decyzją Epi-
skopatu  sprawowane  w  sobotę  10 
kwietnia. Jest to wigilia Niedzieli Miło-
sierdzia  Bożego,  którą  dla  całego  Ko-
ścioła ustanowił Jan Paweł II, wypełnia-
jąc  wolę  Jezusa  przekazaną  w 
objawieniach  s.  Faustynie  Kowalskiej. 
W naszym Kościele będzie w tym dniu 
sprawowana  Msza  św.  z  modlitwą  o 
beatyfikację Papieża.
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Bliskość, która przywraca ci kształt.
On odszedł.

Kiedy odchodzi człowiek, bliskość 
ulatuje jak ptak,

w nurcie serca zostaje wyrwa,
w którą się wdziera tęsknota

Tęsknota - głód bliskości

                                        „Odkupienie” - 
fragm. Jan Paweł II

W  dzisiejszym  INFORMATORZE 
chcemy  przybliżyć  wszystkim  mało 
znany:

Testament Jana Pawła II   -  6.03.1979
(i dodatki późniejsze)

W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen
"Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan 

wasz przybędzie" (por. Mt 24, 42) – te 
słowa przypominają mi ostateczne we-
zwanie,  które  nastąpi  wówczas,  kiedy 
Pan zechce.  Pragnę  za  nim podążyć  i 
pragnę, aby wszystko, co składa się na 
moje  ziemskie  życie,  przygotowało 
mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona 
nastąpi, ale tak jak wszystko, również i 
tę  chwilę  oddają  w ręce Matki mojego 
Mistrza: totus Tuus. W tych samych rę-
kach matczynych zostawiam wszystko 
i Wszystkich, z którymi związało mnie 
moje  życie  i  moje  powołanie.  W  tych 
Rękach zostawiam nade wszystko Ko-
ściół, a także mój Naród i całą ludzkość. 
Wszystkim  dziękuję.  Wszystkich  pro-
szę o przebaczenie. Proszę także o mo-
dlitwę,  aby  Miłosierdzie  Boże  okazało 
się większe od mojej słabości i niegod-
ności.

W czasie rekolekcji przeczytałem raz 
jeszcze testament Ojca Świętego Pawła 
VI. Lektura ta skłoniła mnie do napisa-
nia niniejszego testamentu.

Nie  pozostawiam po  sobie  własno-
ści,  którą  należałoby  zadysponować. 
Rzeczy  codziennego  użytku,  którymi 
się posługiwałem, proszę rozdać wedle 

uznania.  Notatki  osobiste  spalić.  Pro-
szę,  ażeby nad tymi sprawami czuwał 
Ks. Stanisław, któremu dziękuję za tylo-
letnią  wyrozumiałą  współpracę  i  po-
moc.  Wszystkie  zaś  inne podziękowa-
nia  zostawiam w sercu przed Bogiem 
Samym, bo trudno je tu wyrazić.

Co do pogrzebu, powtarzam te same 
dyspozycje,  jakie  wydał  Ojciec  Święty 
Paweł VI. (dodatek na marginesie: Grób 
w ziemi, bez sarkofagu. 13.III.1992). O 
miejscu niech zdecyduje Kolegium Kar-
dynalskie i Rodacy. 

"Apud Dominum Misericordia et co-
piosa apud Eum redemptio"

Jan Paweł pp. II
Rzym, 6.III.1979

Po  śmierci  proszę  o  Msze  Święte  i 
modlitwy.

………………………….

W  miarę,  jak  zbliża  się  kres  mego 
ziemskiego życia, wracam pamięcią do 
jego  początku,  do  moich  Rodziców, 
Brata  i  Siostry  (której  nie  znałem,  bo 
zmarła przed moim narodzeniem),  do 
wadowickiej  parafii,  gdzie  zostałem 
ochrzczony, do tego miasta mojej mło-
dości, do rówieśników, koleżanek i ko-
legów ze szkoły podstawowej, z gimna-
zjum,  z  uniwersytetu,  do  czasów 
okupacji,  gdy  pracowałem jako  robot-
nik, a potem do parafii w Niegowici i 
krakowskiej  św.  Floriana,  do  duszpa-
sterstwa akademickiego, do środowiska 
...  do wielu środowisk ...  w Krakowie, 
w  Rzymie  ...  do  osób,  które  Pan  mi 
szczególnie  powierzył  –  wszystkim 
pragnę  powiedzieć  jedno:  "Bóg  Wam 
zapłać"!

"In manus Tuas, Domine, commendo 
spiritum memu”.

A.D.17.III.2000
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OKIEM  PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie!

Dzisiaj  Niedziela  Palmowa.  Za  ty-
dzień  uroczystość  Zmartwychwstania 
Chrystusa. Niech te dni, jakże głębokie 
w treść, będą także naszym udziałem. 

Wielu z nas uczestniczyło w parafial-
nych Rekolekcjach Wielkopostnych. Za-
pewne  ten  udział  pozwoli  wszystkim 
lepiej  przeżywać  Zmartwychwstanie 
Pana.

Ze  smutkiem  myślę  jednak  o  tych, 
którzy  nie  znaleźli  godziny  czasu,  by 
spotkać się z Chrystusem!

Pragnę  podziękować  Rekolekcjoni-
ście -  Ojcu Klaudiuszowi z Kadyn,  za 
przeprowadzenie tych Rekolekcji.  Wy-
rażam  podziękowania  księżom  spo-
wiednikom,  katechetom  i   nauczycie-
lom,   za  pomoc  w  przeprowadzeniu 
tych świętych dni. 

Wielki  Tydzień,  który  rozpoczyna-
my, niech będzie dla Was wielkim prze-
życiem  duchowym.  Zapraszam  na  li-
turgię  Wielkiego  Tygodnia  i 
Uroczystość  Zmartwychwstania  Chry-
stusa. 

Zapraszam do wspólnotowego i pry-
watnego adorowania Najświętszego Sa-
kramentu w Grobie Pańskim. Pięknym 
zwyczajem było, że Brać Strażacka po-
dejmowała  służbę  przy  Grobie.  Mam 
nadzieję, że tak się stanie i w tym roku. 

Drodzy!  Oprócz  tych  duchowych  i 
organizacyjnych spraw, wiele dzieje się 
w naszej wspólnocie. W ostatnim czasie 
została dokonana wycinka kilku drzew 
na  cmentarzu  a  pozostałe  przycięto  i 
ukształtowano ich korony (koszt 10.000 
zł),  dokonano  renowacji  naczyń  litur-
gicznych  (2.500zł),  założono  domofon 
(6.000 zł), wymieniono rozdzielnię prą-
du  na  plebanii  (2.000).  Pozostałe,  nie-
zbędne  prace  remontowe  na  plebani, 
które  trwają  (wymiana  drzwi,  remont 

łazienek), to koszt ok. 15.000 zł. Zapew-
ne nie udało by się  tego wykonać  bez 
Waszej pomocy. 

Bardzo  dziękuję  panu  Ryszardowi 
Szynkowskiemu, Andrzejowi Szczygło-
wi, Bogdanowi Pyra , Piotrowi Hubert 
za  prace  remontowe na  plebanii,  oraz 
wielu  innym osobom,  które  wspierają 
nas materialnie i duchowo. 

Widzicie więc jak wiele dzieje się w 
naszej społeczności w  sprawach mate-
rialnych  i duchowych. Dlatego też pro-
szę Was o dalszą pomoc. Za już okaza-
ną bardzo dziękuję.

Wkraczamy w piękny okres wiosny. 
Niech w nasze serca wstąpi wiosenny, 
radosny zapał , byśmy mogli wspólnie 
uczynić wiele dobra. Przed nami wiele 
do zrobienia. Niech Chrystus, który po-
konał  grzech i  wszelką  słabość  błogo-
sławi nam na te piękne dni.

Z Bożym błogosławieństwem
  

Ks.  Proboszcz 
  

Sławomir Szczodrowski sdb

AKTUALNOŚCI

Rekolekcje

W   ubiegłym tygodniu trwały w na-
szym kościele Rekolekcje wielkopostne, 
które głosił    O. Klaudiusz – Proboszcz 
Parafii w Kadynach. Rekolekcje wielko-
postne, to taki szczególny i wyjątkowy 
czas  w  roku  liturgicznym  Kościoła. 
Cieszy mnie, że tak wielu z Was zapla-
nowało sobie czas na ich wspólne prze-
żywanie, na zastanowienie się nad sobą 
i swoim życiem, na wyciszenie i zamy-
ślenie,  na spotkanie z Bogiem sam na 
sam. Za to  wspólne uczestniczenie w 
Mszach  Św.,  za  wszelką  pomoc  skła-
dam Bóg zapłać.
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V rocznica śmierci Jana Pawła II

2  kwietnia  będziemy  przeżywali  V 
rocznicę śmierci Jana Pawła II – Papieża 
Polaka.   Z racji  Wielkiego Piątku Epi-
skopat Polski przeniósł obchody na so-
botę 10 kwietnia - Wigilię Niedzieli Mi-
łosierdzia  Bożego.  W  tym  dniu 
odprawimy Mszę św. w intencji Papie-
ża, o Jego rychłą beatyfikację.

Droga Krzyżowa

W  miniony  piątek  ulicami  naszego 
miasteczka   tradycyjnie  przeszliśmy 
Drogę  Krzyżową,  będącej  pamiątką 
męczeńskiej drogi Pana Jezusa. Wszyst-
kim, którzy przyczynili się do jej zorga-
nizowania i przeżycia, za wspólną mo-
dlitwę  i  świadectwo  wiary  z  serca 
dziękuję. 

Niedziela Palmowa  

W  dniu  dzisiejszym,  na  pamiątkę 
wjazdu  Jezusa  do  Jerozolimy,  na 
wszystkich  Mszach  św.  odbędzie  się 
tradycyjne poświęcenie palm. 

Na Mszy św. o godz. 12:00 zostanie 
rozstrzygnięty Konkurs na palmę wiel-
kanocną.

Baranek wielkanocny jest symbolem 
Jezusa  Zmartwychwstałego,  ale  także 
pokory i łagodności. Członkinie Carita-
su parafialnego przygotowały  baranki 
wielkanocne , które będą rozprowadza-
ne w dniu dzisiejszym po każdej Mszy 
św.  Dochód ze sprzedaży będzie prze-
znaczony na  cele  charytatywne  w na-
szej parafii.

  
Wielki Tydzień, Rezurekcje, Święta 

Wielkiej Nocy

W czasie Triduum Paschalnego, czyli 
w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę na-

bożeństwa o godz. 18.00.  Na sobotnią 
liturgię prosimy zabrać świece.

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy i 
przy Grobie do godz. 21.00. Zaprasza-
my serdecznie Ochotniczą Straż Pożar-
ną naszego miasta do zaciągnięcia war-
ty honorowej przy Grobie Pańskim. 

W  Wielki  Piątek  ostatnia  Droga 
Krzyżowa - o godz. 15.00. 

W Wielki Piątek obowiązuje post ści-
sły.

Od Wielkiego Piątku nowenna przed 
Uroczystością Miłosierdzia Bożego.

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w Bożym Grobie: 
14.30-15.00 – I i II Róża Różańcowa
15.30 – 16.00 – III, IV i V Róża Różańco-
wa
16.00 – 16.30 – Dzieci 
20.00 – 21.00 - Młodzież

Poświęcenie  pokarmów  w  naszym 
kościele  Wielką  Sobotę  o  godzinach: 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 i o 
godz.16.00,  w Lipniku o godz. 10.00 , w 
Janówku o godz.10.30.

Rezurekcja  w  Wielką  Niedzielę  o 
godz. 6.00. Serdecznie proszę  o pomoc 
w zorganizowaniu orszaku procesyjne-
go. 

11  kwietnia,   to  Niedziela  Miłosier-
dzia Bożego. Zapraszam wszystkich na 
Mszę  św.  z  koronką  do  Bożego Miło-
sierdzia  o godz. 15:00.

Warsztaty Terapii przy Domu Pomo-
cy Społecznej w Tolkmicku  informują, 
że wykonują usługi, polegające m.in. na 
oprawianiu  obrazków,  luster,  haftów 
itp.  Polecamy  je  wszystkim,  jako 
sprawdzone  przez  uczestniczki  Koła 
Matusi Małgorzaty.

Tylko  do  5  kwietnia  przyjmujemy 
zapisy  na  Pielgrzymkę  do  Częstocho-
wy, która odbędzie się   w dniach 12 – 
13 kwietnia. Koszt 150zł. 
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Dwaj przyjaciele  -  zajączek i  niedź-
wiedź jadą pociągiem. Niedźwiedź wi-
dząc konduktora przypomniał sobie, że 
nie kupił biletu. Uradzili wiec, że zają-
czek  da  niedźwiedziowi  swój  bilet,  a 
niedźwiedź weźmie zajączka do łapy i 
wystawi go za okno. Po chwili wchodzi 
konduktor  i mówi:
- Bilety do kontroli
-  Proszę  -  niedźwiedź  podaje bilet  za-
jączka.
- A co tam misiu za oknem trzymasz?
-  Aaaa,  teraz  już  nic!  -  mówi  niedź-
wiedź i pokazuje pustą łapę.

 NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO

" Córko moja, mów światu całemu o 
niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, 
aby święto Miłosierdzia było ucieczką i 
schronieniem dla wszystkich dusz, a 
szczególnie dla biednych grzeszników. 
W dniu tym otwarte są wnętrzności mi-
łosierdzia mego, wylewam całe morze 
łask na dusze, które się zbliżą do źródła 
miłosierdzia mojego; która dusza przy-
stąpi do spowiedzi i Komunii św., do-
stąpi zupełnego odpuszczenia win i 
kar; w dniu tym otwarte są wszystkie 
upusty Boże, przez które płyną łaski; 
niech się nie lęka zbliżyć do mnie żad-
na dusza, chociażby grzechy jej były 
jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak 
wielkie, że przez całą wieczność nie 
zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani 
anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z 
wnętrzności miłosierdzia mego. Każda 
dusza w stosunku do mnie rozważać 
będzie przez wieczność całą miłość i 
miłosierdzie moje. Święto Miłosierdzia 
wyszło z wnętrzności moich, pragnę, 
aby uroczyście obchodzone było w 
pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie 
zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie 

zwróci się do źródła miłosierdzia moje-
go”. 

Fragment z Dzienniczka św. Faustyny

Pan  Jezus  wyznaczył  dzień  święta 
Miłosierdzia Bożego i z tym świętem łą-
czy wielkie łaski i obietnice. W Dzien-
niczku pokornej służebnicy Bożej, świę-
tej  Siostry  Faustyny  Kowalskiej 
wyjaśnia, że Święto Miłosierdzia Boże-
go ma być obchodzone na całym świe-
cie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy 
i, że kto w tym dniu przystąpi do spo-
wiedzi świętej i komunii dostąpi daro-
wania wszystkich grzechów nawet tych 
najcięższych. To święto można porów-
nać  do  chrztu  świętego,  jego  moc 
oczyszczenia  jest  tak  podobna  jak 
chrzest. Warto, więc korzystać z tej ofia-
rowanej  łaski,  jaką  daruje  nam  sam 
Bóg.  Przygotowaniem  do  tego  święta 
ma być dziewięciodniowa nowenna.

Podczas kanonizacji św. Faustyny w 
2000 r. Jan Paweł II ogłosił II Niedzielę 
Wielkanocną  jako  Święto  Miłosierdzia 
Bożego dla całego Kościoła.

AKT ODDANIA SIĘ MIŁOSIERDZIU 
BOŻEMU

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja do-
broć jest nieskończona, a skarby łask 
nieprzebrane. Ufam bezgranicznie 
Twojemu miłosierdziu, które jest ponad 
wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się To-
bie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w 
ten sposób móc żyć i dążyć do chrześci-
jańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć 
Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie 
dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak 
i ciała, zwłaszcza starając się o nawró-
cenie grzeszników, niosąc pociechę po-
trzebującym pomocy, chorym i 
strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, 
jako własności swojej i chwały swojej. 
Jakkolwiek czasami drżę ze strachu.
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WIELKANOC

Droga, wierzba sadzona 
wśród zielonej łąki,
Na której pierwsze jaskry żółcieją 
i mlecze.
Pośród wierzb po kamieniach 
wąska struga ciecze,
A pod niebem wysoko śpiewają 
skowronki.

Wśród tej łąki wilgotnej 
od porannej rosy,
Droga, którą co święto szli ludzie 
ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi 
i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni 
chorągiewką.

Naprzeciw idzie chłopka. 
Ma kosy złociste,
Łowicka jej spódniczka 
i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela 
z świętego obrazka,
Upadła na kolana 
i krzyknęła: "Chryste!".

Bije głową o ziemię z serdeczną 
rozpaczą,
A Chrystus się pochylił 
nad klęczącym ciałem
I rzeknie: "Powiedz ludziom, 
niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. 
I dziś zmartwychwstałem."

Jan Lechoń

Czcigodny Księże Proboszczu. 
Czcigodni Księża Współpracownicy.

Wielki Czwartek to dzień, w którym 
Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wie-
czerzy  ustanowił  sakrament  Euchary-
stii i sakrament Kapłaństwa.

Ustanowił  Kapłaństwo w tym celu, 
aby Apostołów i ich następców powo-
łać  do działalności  w Jego funkcji  ka-
płańskiej.

Codziennie patrzymy na Waszą pra-
cę,  troskę  i  poświęcenie dla powierzo-
nej  Wam  parafii.  Składamy  podzięko-
wanie  i  życzenia  dla  wszystkich 
Kapłanów pracujących wśród nas. Ży-
czymy, aby towarzyszyła Wam bliskość 
Tego, który Was powołał i któremu od-
dajecie swoje życie.

Niech  obfitość  łask  nieustannie  się 
pomnaża  przez  Chrystusowe  „stokroć 
więcej”  i  owocuje  w ludzkich  sercach 
umacnianiem wiary i głębszym umiło-
waniem Boga w naszej parafii.

Szczęść Boże,
                                    Wasi parafianie
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