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Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus
dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią
i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar.
To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy
nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr.
Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba
przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój,
a
człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w
Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”
(Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)
Dzisiaj w – NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA – zbiórka do puszek na dzieła CARITAS – jako nasze
dziękczynienie za okazywane nam Boże miłosierdzie. Zebrane fundusze pomagają prowadzić takie
dzieła jak: jadłodajnie, szkoły katolickie, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice środowiskowe dla
dzieci. Dzisiaj również dodatkowa Msza św. o godz. 15.00 którą poprzedzi wspólna modlitwa
Koronką do Bożego Miłosierdzia.
W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm
Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga
Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu
tworzenia się naszej państwowości. Jednocześnie kierujemy serdeczną prośbę i zachętę do
wywieszenia w tym dniu flagi państwowej i w miarę możliwości flagi watykańskiej.
W przyszłą niedzielę, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna, rozpoczniemy
w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Zachęcamy - nie tylko w tym szczególnym tygodniu
- wszystkich parafian do systematycznej lektury Pisma Świętego.
Kończy się oktawa najważniejszych świąt chrześcijańskich – świąt Zmartwychwstania
Pańskiego. Wszystkim parafianom, szczególnie tym, którzy w rozpoczynającym się tygodniu
obchodzą swoje osobiste uroczystości, pragniemy przekazać nasze serdeczności i życzliwości, aby
radość paschalna nieustannie trwała w Was, w Waszych rodzinach i domach.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
Przypominamy, że przez cały obecny rok w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej
o godz. 12.00 pragniemy szczególnie błogosławić małżeństwa, które w danym miesiącu obchodzą
kolejną rocznicę ślubu. W czasie homilii będziemy rozważali tematykę teologii małżeństwa
i rodziny. Serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie pandemii pomagają w utrzymaniu
naszej parafii przez ofiary składane na tacę i do skarbonek w świątyni lub wpłaty na konto
parafialne. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

