
Niedzielna Msza święta—obowiązkiem każdego 
chrześcijanina. 

 
       ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Chociaż miną już Rok Miłosierdzia Bożego nie zapominajmy o 
modlitwie  --   Koronki  do Bożego  Miłosierdzia. 

My mamy za co dziękować  Bogu i mamy o co prosić, a szczególnie o 
pokój na Ukrainie i w 
świecie.  

Więc  znajdźmy pare minut 
na tą krótką modlitwę 
codziennie o godz.15.00, a 

jeżeli w ten czas jesteśmy 
bardzo zajęci, to  

wieczorem, wspólnie z 
Rodziną. 
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KALENDASZ  LITURGICZNY 

Okres Wielkanocy – kwiecień. 
 

    21. IV --  Niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa. 

22. IV – Wielki  Poniedziałek. 
28. IV – Niedziela Miłosierdzia  Bożego. 
28.IV – św. Wojciecha. 

      Wesołego  Alleluja. 
 

                 Pan Jezus  Zmartwychwstał!!! 

 
Drogi ks. Piotr, ks. Augustyn oraz Parafianie i Dobrodziei 

naszej Parafii 

 
     W ten Wielki dzień Zmartwychwstania Pana  Naszego i   
Zbawiciela przesyłam Wam życzenia płynący z serca. 
      Dziś Chrystus pokonał śmierć i otworzył nam bramy niebios. 
Niech Jego ofiara śmierci i Zmartwychwstanie doda Wam  
Wiary, że i my kiedyś spotkamy się z Nim w Niebie, miłości do 
bliźniego, Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy, 
Nadziei  na leprze i spokojne jutro, nadziei takiej która nie 
gaśnie kiedy marzenia wydają się być dalekie, Pokoju, który koi 
kiedy wszystko wyprowadza z równowagi. 

     Życzę Wam zdrowia i niech Pan Jezus Zmartwychwstały 
obdarza Was wszelkimi potrzebnymi łaskami i chroni od złego, a 
Maryja ma zawsze Was w Swej opiece. 

     Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz 
smacznego święconego w gronie Rodziny życzy     
 

                                                            szczerze życzy Redakcja. 

SEKWENCJA. 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 

Składają jej wierni uwielbień swych dary. 
 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 
 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 
 

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? 

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 
 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 
I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 
 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 
A miejscem spotkania będzie Galilea. 
 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 
 

 

 



  Взяв бідак на другий день (на Великдень) і поніс її святити. Біля 
церкви людей було море. Багач побачив брата серед них. Вподобав 
собі багач братову паску і позавидував, бо його паски  

порозтріскувались в печі. 
 

—    Поміняймося з тобою пасками, — каже до брата багач. — Я тобі 
за твою гладеньку дам дві своїх. Тобі однаково, а у мене гості будуть 
дивитись, не годиться... 
 

  Бідний брат цього тільки й чекав. Помінялись. 
Багач запросив гостей до себе додому. Гості спочатку роздивлялися 
його хороми, а потім сіли за стіл. А на столі красується така гарна 
паска. Усі дивуються, як така паска вдалася. І гарна, і рум’яна, і 
висока! А далі взялися краяти її. Та ба! Ніякий ніж не заліз в неї. 
Мусив багач аж сокирою розрубувати, і тоді виявилося все. 
 

Стидно було багачеві признатися, що так помилився. Він і каже: 
 

—    Ну і видите, люди добрі, які чудеса на світі діються? З паски в 
одній хвилині зробилось дерево, мабуть, її хтось урік. 
 

Христос воскрес! Ви чуєте? Воскрес! 
В Його долонях дар життя людині, 

У посмішці Його благословіння, 
А у очах – бездонна синь небес! 

Який благословенний день прийшов! 
Великдень – справжнє свято Перемоги! 

За диво воскресіння – слава Богу! 
Він є Життя! Він – Правда! Він – Любов! 

Христос воскрес! Воістину воскрес! 
Христос живий! Христос дає спасіння! 

Йому осанна, честь і поклоніння! 
 

Звучить хвала аж до святих небес! 

Kochani  Parafianie  i Przyjaciele Przemyślan 



Niedziela  Miłosierdzia  Bożego. 
W życiu każdego człowieka największym darem od miłosiernego 

Boga jest właśnie życie - stworzone przez Boga i nieustannie 

podtrzymywane. 

W katolicyzmie chrzest uważa się za 
szczególne wybranie człowieka do synostwa 
Bożego. Chrystus realizuje swoje słowa: 
„A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż 
do końca [tego] czasu.” (Mt 28, 20) 

i pozostaje w kościołach katolickich i 
prawosławnych ukryty w Najświętszym 
Sakramencie. 

Ciągle z miłości do człowieka uniża się i 
przychodzi do niego podczas Komunii Świętej. 
Wtedy łączy się w sposób nadprzyrodzony z 
człowiekiem. 
Nieskończone miłosierdzie okazuje podczas 
każdej Mszy Św., która jest tą samą ofiarą jak 
ta na krzyżu, czyli jedyną ofiarą w Nowym 

Testamencie, ofiarą czystą i doskonałą. Podczas każdej mszy Chrystus 
ofiaruje się za wszystkich ludzi. 
Jezus objawia się też jako miłosierny, gdy odpuszcza wiernym grzechy 
w sakramencie pokuty. Udziela swej miłości małżonkom i zachęca, 
aby to na niej budowali swoje życie. 
Do chorych przychodzi w sakramencie namaszczenia chorych jako 

kochający uzdrowiciel i podtrzymuje ich w cierpieniu. 
 

 

Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z 
miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie 
bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani 
uniewinnić.  
(Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej 742) 

 

Для  Вас Діти. 
 

ЛИПОВА ПАСКА 

(Казка) 

 

   Жили-були на світі два брати. Один багач, другий бідняк. 
Багач мав багато землі, лісів, худоби і всілякого добра, що навіть 

цісар йому заздрив. А бідний мав 
хатку з одним вікном. У цій хатин 
бідно жила немаленька родина, а 
їсти було нічого. 
 

   Під Великдень багачева жінка 
напекла багато пасок, а в біднії 
хатині не знайшлося муки навіть на 
одну маленьку. Жінка сумує і 
плаче: 
 

—    Люди завтра паски понесуть 
святити, а ми що? 

 

—    Не журися, — відповів бідний чоловік. 
 

  Бідняк взяв сокиру за пояс і подався до лісу. Ходив тим лісом, 
поки не зрізав липу. Відрізав від неї малий ковбанчик і обтесав 
його так, що на подобу паски стала. 
 

  Прийшов з тією паскою додому. Став перед порогом і каже: 
—    Жінко, а ну розпалюй у печі вогонь, паску будемо пекти. 
 Жінка помастила ще її яйцем і вложила в піч, щоб присмалилася 
трохи. Паска така вийшла гарна, рум’яна, висока, що жінка від 
утіхи аж заплакала і накрила її найфайнішим рушником. 
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