
 

Niedzielna Msza święta — obowiązkiem każdego 
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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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Drodzy ks. Piotr Smolka i ks. Edward Mackiewicz 
 dzis w święto ustanowienia 

Eucharystii i Kaplanstwa przez Pana 

Jezusa naszego Najwyzszego Kaplana 

składamy Wam,  

Drodzy Nasladowcy Jego, wszelkiego 

Blogoslwienstwa Bozego, 

Swiatla Ducha Swietego,  

Opieki Matki BozejWspomożycielki 
Wiernych. 

To Wy usłyszeliście słowa Chrystusa: "Pójdź za Mną", a Bóg stawiając 
Was na naszej drodze życia obdarzył nas wielką łaską. Dziękujemy, że 
jesteście z nami i dla nas. 
Sprawujecie codziennie Mszę Świętą z radością, zapałem i z głęboką 
wiarą, sprawujcie ją w każdym następnym dniu z tą radością i zapałem, 
nawet większym niż za pierwszym razem, w dniu waszych prymicji. Wtedy, 
gdy będzie się Wam wydawało, że jesteście osamotnieni, że nikt Was nie 
rozumie, On, Wasz przyjaciel Jezus Chrystus, który Was wybrał, powołał i 
ustanowił swoimi kapłanami, będzie Was wspierał. A Maryja, Matka 
kapłanów, Niewiasta Eucharystii, niech Wam towarzyszy swoją miłością i 
orędownictwem. Kochajcie wasze kapłaństwo! Bądźcie mu wierni aż do 
końca! Umiejcie dostrzec w nim ewangeliczny skarb, za który warto dać 
wszystko. Proszę Was przyjmicie te życzenia jako znak pamięci o Was - 

Kapłanach.  
                                                                Szczęść Boże.  

Zmartwychwstał Pan i żyje dzi 
 

 
Ref.: 

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,  
blaskiem jaśnieje noc  
Nie umrę, nie lecz będę żył,  
Pan okazał swą moc 

Krzyż to jest brama Pana,  
jeśli chcesz przez nią wejdź 

Zbliżmy się do ołtarza,  
Bogu oddajmy cześć. 
 

1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska  
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku  
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić 

Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić. 
 

2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom 

Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto 

Już nie będę się bał – cóż może zrobić mi śmierć? 

Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń. 
 

3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym 

Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym 

Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona Cudem  

Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona. 
 

 

 

 

 



її та тішився нею. А Божа Мати зірвала квітку і дала Петрові. 
Незабаром підійшли до них учні. 
—    Чи ви бачили цю гарну квітку? — спитав Святий Петро. 
—    Авжеж, бачили, — відповів один з учнів. — Але ми не діти, щоб 
довго спинятися біля квітів. 
—    Через те що ви не хочете бути, як діти, не найшли ви небесного 
ключика, — сказала Пречиста. 
Однак ніхто не зрозумів її слів. 
Тут Святий Петро добув квітку з рукава. Аж це не квітка, а золотий 
ключик, що його жайворонок випустив із дзьобика на леваду. Тоді 
учні засоромилися й пішли з левади. 
Та в душі подумав собі кожен: 
— Квітка дасть незабаром новий цвіт, і тоді я прийду та зірву собі 
його. 
Та коли по якомусь часі досвітками приходили туди хтось із учнів, 
вони побачили вже не одну, а багато квіток. І тепер годі було впізнати, 
яка них — справжній золотий ключик. 
     І сьогодні цвіте ця квітка коло Великодня. І наш народ називає ці 
квітки «Божими ключиками», або коротко — «ключиками». Звуть їх 
також «Божою ручкою» та медяниками, пролісками, первоцвітом і 
рястом. Одначе найкраща назва «Божі ключики», бо вони нагадують 
нам ключі Святого Петра і те, що ними Бог неначе відчиняє ворота 
весні.        
  Любов, Ісусе Христе,  

Допомагає нести тяжкий хрест.  

Твоє Ім'я — святе, високе, чисте  

Возносить душі наші до небес. 
 

Є вічна мука — мука Бога-Сина  

За грішні душі, знайдені в пітьмі.  
Щоб їх Молитва Покаяння воскресила.  
Рятунком ставши тим, хто вже на дні. 
 

Твоя Любов, Ісусе Христе,  
Покликана здолати темний гріх.  
І Божі Очі, й Серце променисте  

Благословляють на добро сьогодні всіх. 
 

To nie sen, to się dzieje naprawdę. 
Smutny czas Wielkiego Postu.  

Oczekując na Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa przyszedł do nas wirus 
koronawirus który zabija ludzi.  

My którzy Wierzymy w Boga czujemy i przeżywamy to bardzo głęboko.  
Jesteśmy jakbym to powiedział w Czyśćcu. Czekamy i modlimy się w 
domach z troską o dzieci wnuki rodziców i nas samych. 
Nie wiemy kiedy będziemy mogli wrócić do normalnego życia i jak to 
długo potrwa. 
To jest bardzo duże wyzwanie dla nas,  
abyśmy się zastanowili jakie życie nasze 

jest kruche i niepewne. 

W jednej chwili nie widząc tego wirusa możemy się sami zarazić i innych 
ludzi. 

Wiem napewno ze Jezus Chrystus jest z każdym człowiekiem który umiera, 
jest obok. 

Są ludzie na świecie którzy umierają w samotności bez bliskich. On Jest i 
będzie zawsze Jezus Chrystus nasz Pan Życia. Pamiętajmy o tym.  
Niekiedy zdaje się nam że nic i nikt nie może nam pomóc.  
Ja wierzę, że On Jest Jezus Chrystus i będzie zawsze przy nas jeśli o to 
poprosimy.  

Nie jest łatwo pisać kiedy umierają młodzi ludzie, starsi ludzie, dzieci małe 
i bliskie osoby. Tak sobie myślę że to są najlepsze rekolekcje w moim 

życiu.  
Czas pokaże, czy uda nam się wrócić do normalnego funkcjonowania bez 
zagrożenia życia.  
Ufność i nadzieja w Bogu, który sprawia że jeszcze żyjemy i możemy dać 
świadectwo wiary dla innych ludzi, którzy może nie radzą sobie z tą 
sytuacją.  
Szukają pomocy i ratunku w innych osobach. Dajmy im tą miłość i 
podzielmy się naszym dobrem. Dobrym sercem i dobrą radą.  
A On, który jest i będzie na wieki sprawi  
że powróci życie i uśmiech na naszej twarzy. 
Szczęść Boże. ❤❤❤. Jezu Ufam Tobie.❤. 

                                                      Jerzy  Chmielewski. 

 



      „Odwagi  Jam zwyciężył  świat!!!” 
     Wszystkim Wam Bracia i Siostry, Przyjaciele życzę głębokich przeżyć 
Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza Tridium Paschalnego, byśmy znaleźli 
czas dla naszego Boga Jezusa aby podziękować za to wszystko co dla nas 
grzesznych uczynił że oddał życie za Przyjaciół Swoich, którymi My 
jesteśmy. 
     Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Nas Wrzystkich obficie 
Miłością, Pokojem, Ufnością, Mądrością, Pokorą,  Życzliwością. 
Zaprośmy Go do naszego życia i nie martwimy się o przyszłość, bo 
Jezus Chrystus pokonał już śmierć, szatana i nasze grzechy, ale 
bądźmy Mu wiernymi Przyjacielami i nie zasmucajmy Go grzechami.  

     Alleluja,  Chrystus  Zmartwycgwstał!!! 
                                                               

                                                                              Ks. Piotr Smolka.     

        Drodzy ks. Piotr i ks. Edward, Ddrodzy Parafianie. 

                                                  „Zmartwychwstał dziś Chrystus, 
                                                  Pan nasz i nadzieja, 

                                                  A miejscem spotkania, będzie Galileja...” 

Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień  

               Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w 

mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie 
zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie 
kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego 
odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. 
      Niech Pan Jezus, który pokonał śmierć i otworzył nam 
bramy 

 Niebios napełni nasze serca Miłością, wzmacnia naszą wiarę w 
sens życia 

Niech Jego Krwawa Ofiara przyniesie na ziemię pokój.  
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania 

Pańskiego, oraz smacznego  Święconego w gronie 

najbliższych osób.       

                                             Wesołych świąt! 

                          Для  Вас  Діти  --  казочка. 
                  Небесний ключик 

     Коли Ісус Христос 

розпрощався вже зі своєю 

Матір’ю та учнями й 

вознісся до свого Отця, у 

дорозі до неба товаришував 
йому жайворонок. Ніхто не 
знав, як високо він знявся, 
тільки Святий Петро думав, 
що він товаришував 
Спасителеві аж до небесних 

воріт, бо як вертався, то ніс у дзьобику щось подібне до золотого 
ключика.  
     Марія, що разом з учнями чекала на вершині гори, витлумачила це 
як знак свого Сина, що людям доброї волі небо знову відчинене. 
Коли так жайворонок з небесним ключиком усе ближче та ближче 
знижувався до землі, дехто з учнів тиснувся наперед і всі вже 
сперечалися, хто перший схопить ключика та перший дістанеться до 
неба. 
      Коли жайворонок був уже над самими головами учнів і побачив 
стільки простягнутих рук, то відлетів наляканий і кружляв над 
левадою, що була під самою горою. Учні, що очима вказували за 
жайворонком, завважили тепер, що він випустив ключика, й зараз 
багато з них кинулося шукати його. 
Та хоча як пильно і докладно шукали, не знайшли золотого ключика. 
Замість нього знайшов один з учнів дивну світло-жовту квітку, що 
хитала на вітрі своєю невеличкою солодко-запашною чашкою. Учень 
кликав інших і, коли вони збіглися, показав їм, що знайшов. 
—    Такої квітки не бачив я ще досі! — говорив кожен. Довго 
приглядалися до квітки, аж хтось сказав: 
—    Годі, ми прийшли сюди не зривати квіти, а шукати золотого 
ключика. 
     І всі кинулися далі на пошуки. Незабаром приспіли тут і Св. Петро 
з Божою Матір’ю. Коли Св. Петро побачив квітку, спинився, 
розглядав 



 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


