
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 02.05 św. Atanazego (wsp.) 
1800 + Zygmunta Gila 

1900 W 3 r. ur. Jakuba o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

Wtorek 03.05 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski 
800 + Władysława Lużyńskiego (5 r. śm.) 

1000 + Stanisława (r. śm), Janinę Malickich, Annę Woźniak 

1200 + Weronikę, Stanisława Madejów, Mariana Barwinka z int. syna 

1600 + Jana, Mariannę Cudzik, Józefa Zychowicza, Stefanię Gruszczyńską, Władysława 

Baranowskiego i zm. z r. Zychowiczów i Wiejasów 

Środa 04.05 św. Floriana - RELIKWIE 

1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Mariannę, Stanisława, Zdzisława 

Skrzypka 3) + Stanisława Kopacza, Genowefę, Władysława, Tadeusza Metryków  

4) + Andrzeja Litwina zam. rodz.  5) + Czesława Machulskiego od brata Juliana z r.  

6) + Andrzeja Litwina od r. Skórów z córkami i zięciami 7) + Marka Kubickiego od świadka 

Bierzmowania 8) + Franciszkę Piotrowską od syna Mariana z r. 9) + Stanisława Metrykę, 

Janinę, Franciszka, Henryka, Tomasza Kurygów 10) + Bogusława Pabiana od Łukasza  

i Ilony Musiał 11) + Andrzeja, Bogusławę, Stanisława Znój,  Anielę i Ludwika Władyszew-

skich 12) Msza Święta dziękczynna z okazji imienin prababci Stanisławy  

i mamy Stanisławy z prośbą o opiekę dla solenizantek 13) + Antoninę Pobochę od uczestni-

ków pogrzebu 

1900 + Franciszkę Malicką (5 r. śm.) z int. córki z r. 

Czwartek 05.05 św. Stanisława Kazimierczyka (wsp.) 
1800 + Stanisławę, Stanisława Kaczorów, Rafała Taracha 

1900 W 5 r. ślubu Krzysztofa i Kingi Stachurów i w 3 r. ślubu Anny i Dawida Kiczorów  

o Boże błogosławieństwo dla nich i dla dzieci z int. rodziców 

Piątek 06.05 Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba 
1800 + Genowefę Pietszczyk (r. śm.) 

1900 + Anielę, Władysława Wojdów 

Sobota 07.05 Święto NMP Matki Łaski Bożej 
1800 + Janinę (7 r. śm.) i Mariana Malickich 
1900 O Boże błogosławieństwo dla Szymona i Marii 
Niedziela 08.05 IV Niedziela Wielkanocna 
800 + Józefę (22 r. śm.), Stefana, Mariana, Irenę, Ks. Edwarda Nowaka, Eugeniusza, Ja-

ninę, Mariusza, Piotra Prędotów z int. r. 

1000 + Irenę Kasperek zam. Zofia z r. 

1200 + Natalię i Edwarda Rutkiewiczów zam. syn Ryszard z żoną Barbarą 

1600 za Parafię 
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III Niedziela Wielkanocna 
1 maja 2022r. Nr 23 (701) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 5, 27b-32. 40b-41   
                Ap 5, 11-14 
Ewangelia: J 21, 1-14 
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem 
Tyberiadzkim. A ukazał się w ten spo-
sób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, 
zwany Didymos, Natanael z Kany Gali-
lejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj 
inni z Jego uczniów. Szymon Piotr po-
wiedział do nich: «Idę łowić ryby». Od-
powiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». 
Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej 
nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświ-
tał, 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 znajdzie-
cie». 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 je-
ziora. 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 wy-
ciągnął 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. 
 

Błogosławiona Hanno Chrzanowska 
módl się za nami! 

 
 

 

Extra… 
× 03.05.1842 – Pożar strawił 45% zabudowy Bełchatowa. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W minionym tygodniu zmarła + Antonina Pobocha z Brzezin. Pogrzeb planowany jest na 
jutro – w poniedziałek o godz. 14 00. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek….” 
▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej Parafii uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Hanny Chrzanow-
skiej. Jeszcze raz witam ks. Wojciecha Polita, który jest kapelanem w szpitalu, a niedawno 
został mianowany Rektorem Kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Moderatorem Ze-
społu Kapelanów posługujących w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Po Mszy 
św. otrzymamy błogosławieństwo relikwiami i będziemy mogli podejść do ich ucałowania  
i zabrania pamiątkowego obrazka. Są one dostępne również na stoliku za ławkami i na bocz-
nych ołtarzach. Pragnę podziękować rodzinie, z której pielęgniarka ufundowała relikwiarz. 
▪ Zakończył się Tydzień Miłosierdzia. Niedziela dzisiejsza inauguruje Tydzień Biblijny. Po 
Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie i zmiana tajemnic Różańca Świętego. Intencja na miesiąc 
maj: „Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, 
głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.” 
▪ Rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Zapraszamy w niedzielę i święta po Mszy św. popo-
łudniowej i w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18 00. 
▪ Jutro w poniedziałek wspominamy św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła. 
▪ Również 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcamy do wywie-
szenia flag i symboli narodowych. 
▪ We wtorek 3 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Po-
rządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę – o godz. 8 00, 10 00, 12 00 i 16 00. Ogarnijmy w tym 
dniu naszymi modlitwami Ojczyznę, polecając ją szczególnej opiece Maryi naszej Królowej. 
▪ W środę wspominamy św. Floriana, męczennika – Msza Św. z relikwiami. Z tej okazji dzisiaj 
podczas Mszy św. o godz. 10 00 modlimy się o Boże bł. dla żywych i wieczne zbawienie dla 
zmarłych strażaków z naszej Parafii. Przy okazji ich święta dziękujemy za ich ofiarną posługę 
w kościele i troskę o bezpieczeństwo w codziennym życiu. 
▪ W piątek przeżywamy święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. 
▪ W sobotę obchodzimy Święto N. M. P. Matki Łaski Bożej. 
▪ W środę na godz. 16.30 zapraszamy uczniów klas 3 na spotkanie przygotowujące do Sa-
kramentu Eucharystii i w przyszłą niedzielę na naukę śpiewu po Mszy św. o godz. 10.00. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź 
godzinę przed Mszą św. 
▪ Zaplanujmy godzinne czuwanie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie w pierwszy 
piątek i sobotę miesiąca. Są jeszcze wolne godziny na liście na stoliku za ławkami. 
▪ Pan Stefan przez 40 lat bardzo ofiarnie służył kościołowi. Ze względu na wiek, chorobę  
i przebyte operacje nie jest w stanie pełnić tej funkcji. Podziękowanie za długoletnią pracę  
w charakterze kościelnego planowane jest 8 maja o godz. 10.00. Proszę o zorganizowanie 
się z poszczególnych wiosek i wspólnot, aby ta uroczystość wypadła jak najokazalej. 
▪ Burmistrz Miasta i Gminy Morawica serdecznie zaprasza do udziału w uroczystych obcho-
dach Miejsko-Gminnego Dnia Strażaka w gminie Morawica, które odbędą się we wtorek  
3 maja br. Uroczystość rozpocznie się o godz. 15 30 Mszą św. polową. 
▪ Spośród 40 skarbonek rozdanych dzieciom, przy grobie Pana Jezusa w Niedzielę Miłosier-
dzia Bożego wróciły tylko 8. Naprawdę nie chodziło o wielkie sumy, ale o uczenie dzieci ofiar-
ności i odpowiedzialności. 
▪ Tydzień temu przed kościołem przeprowadzana była zbiórka do puszek. Zostało zebranych 
1 800 zł. Pieniądze te zostały przekazane diecezjalnej Caritas w Kielcach. Bóg zapłać. 
▪ Dziękuję za rozebranie grobu i ciemnicy Pana Jezusa i przygotowanie ołtarza dla relikwii bł. 
Hanny Chrzanowskiej. 
▪ Czystość kościoła zawdzięczamy rodzinom z Brzezin. Pracowali: Eugenia Szewczyk, Cecy-
lia Piotrowska, Bożena Skrzypek, Halina Szewczyk, Amelia Wójcik, Aneta Łyżwa, Marianna 
Mazur, Halina Malicka. Na przyszły tydzień, na sobotę o godz. 8 00 zapraszam kolejnych 5 
rodzin. Proszę o wygospodarowanie czasu po sprzątaniu na spotkanie przy kawie na plebanii. 
▪ Za tydzień druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 

Boży człowiek… - bł. Maria Katarzyna Troiani (5 maja) 
Konstancja Troiani urodziła się w zamożnej rodzinie 
19 stycznia 1813 r. w Giuliano di Roma, we Włoszech. 
Była trzecim z czworga dzieci Tomasza i Teresy 
Troiani. Gdy miała niecałe 6 lat, została sierotą i od-
dano ją na wychowanie do sierocińca przy klasztorze 
klarysek w Ferentino. W 1829 r. Konstancja została 
klaryską; przyjęła imię Maria Katarzyna i habit za-
konny z rąk św. Róży z Viterbo. Wiele lat zajmowała 
się sierotami, aż do 1854 r., gdy dostała pozwolenie 
na wyjazd misyjny wraz z pięcioma siostrami do 
Egiptu. W Kairze poświęciła się pracy z ubogimi i po-
rzuconymi dziećmi, w Clot-Bey koło Kairu objęła 
szkołę, a później małe kolegium, do którego uczęsz-
czały ubogie dzieci Egipcjan i Anglików. Gdy w 1865 
r. macierzysty klasztor klarysek z Ferentino we Wło-
szech podjął decyzję o definitywnej rezygnacji z kon-
tynuowania misji w Egipcie, s. Maria Katarzyna posta-
nowiła zostać w Egipcie i założyć nowe zgromadze-
nie. Widziała bowiem liczne owoce działalności oraz 
potrzebę posługi miejscowej wspólnocie chrześcijań-
skiej. Było bardzo wiele trudności na drodze do reali-
zacji tego zamierzenia. Nic jej jednak nie zrażało. By 

doprowadzić do końca rozpoczęte dzieło, udała się do Rzymu prosić o pozwolenie Stolicę 
Apostolską. 30 czerwca 1868 roku Kongregacja Rozkrzewiania Wiary wydała dekret zatwier-
dzający Instytut Franciszkanek Misjonarek Egiptu. Siostra Maria Katarzyna została pierwszą 
przełożoną generalną Sióstr Franciszkanek Niepokalanego Serca. Działała aktywnie przeciw 
niewolnictwu. Po śmierci ks. Mikołaja Olivieriego, który wykupywał murzyńskie dzieci sprze-
dawane w niewolę na rynku w Kairze, misjonarki kontynuowały jego dzieło. W ich klasztorze 
znalazło schronienie 748 afrykańskich dzieci uratowanych w ten sposób. Maria Katarzyna - 
nazywana "Białą Mamą" - zajmowała się również, wraz z siostrami, wyszukiwaniem porzuco-
nych na śmietnikach miast noworodków. Uratowały one w ten sposób życie ponad 1570 nie-
mowlętom. Wszystkim uratowanym siostry starały się zapewnić szkołę, zawód, pracę,  
a przede wszystkim godną przyszłość. W tamtych czasach Komunię św. można było przyj-
mować nie częściej niż trzy razy w tygodniu. Siostra Maria Katarzyna miała specjalne pozwo-
lenie na codzienne przyjmowanie Komunii św. Prowadziła bogate życie duchowe. Zmarła  
w Kairze 6 maja 1887 r. 

Zamyśl się… 
„Miałem wiele proble-
mów z których więk-
szość nigdy się nie wy-
darzyła.” 

 /Mark Twain/  

Uśmiech 
Do gabinetu dyrektora wpada bez pukania jego podwładny. Wy-
lewa dyrektorowi kawę na koszulę, pokazuje mu język i wygarnia 
wszystko. W tym samym momencie do gabinetu wpadają koledzy. 
- Stasiu, Stasiu! To był żart, wcale nie wygrałeś w totka! 

Coś dla ducha… 
„Nierozerwalny łańcuch” 

Dawno temu był sobie słynny kowal, który trafił do lochu skuty łańcuchem. Zaczął się dokład-
nie przyglądać jego ogniwom w poszukiwaniu słabszego miejsca, które pozwoliłoby mu ze-
rwać okowy. Jego nadzieje zgasły jednak, gdy odkrył znaki wskazujące na to, że to on sam 
wykuł ten łańcuch. Chlubił się bowiem zawsze, iż nikt nie zdoła zerwać łańcucha przezeń 
wykutego. Podobnie jest z grzesznikiem. Własnymi rękami wykuwa łańcuch, który go pęta, 
okowy, których nie zdoła zerwać ludzka dłoń.                                                 /Autor nieznany/ 

 


