11/04/2021 II Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Bożego Miłosierdzia
07:00 + Antoninę, Jana Sawczuków, Mariannę, Adama Zarczuków
07:00 + Feliksę Radkiewicz ( greg. )
09:00 + Janinę Kozłwoską ( 7 r.)
10:30 Za parafian
12:00 Dziękczynna w intencji p. Krystyny i Szczepana w 50 r. sakramentu małżeństwa z
prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo
13:30 Komunia św. dla osób uczestniczących we Mszy św. online
15:00 Msza św.
18:00 + Katarzynę, Jerzego, Wiesława Woźniakowskich, zm z r. Woźniakowskich
12/04/2021 Poniedziałek - św. Juliusza I, papieża
07:00 + Stefana, Walerię, Marię Karpiuk
07:00 + Irenę Smyk - od Elżbiety i Jurka Adamczyków z Łukowa
18:00 Dziękczynno - błagalna o dary Ducha Świętego dla nas, Ojczyzny i świata całego
18:00 + Leona Bartoszka ( 20 r.), zm. z rodziny
18:00 + Feliksę Radkiewicz ( greg. )
13/04/2021 Wtorek - św. Marcina I, papieża i męczennika
07:00 + Zbysława ( 14 r.), Marię, Jana zm. z rodziny
07:00 + Irena Smyk - od Jolanty i Stanisława Paluchów z Dubienki
07:00 + Kazimierza Kuźmiuka (30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
18:00 O wypełnienie woli Matki Bożej, wynagrodzenie za wszystkie zniewagi, o szybki
triumf Niepokalanego Serca Maryi
18:00 + Jerzego i Jana
18:00 + Feliksę Radkiewicz ( greg. )
18:30 "Wieczernik Różańcowy" - modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem do
21:00

14/04/2021 Środa - św. Waleriana, męczennika
07:00 + Eugenię i Józefa Wróbel, Teresę i Józefa Chojnowskich
07:00 + Leona Połuszańczyka - 30 dz., of. Uczestnicy pogrzebu
07:00 + Feliksę Radkiewicz ( greg. )
17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18:00 + Agnieszkę Dejer, zm. z rodziny, Janinę, Arkadiusza, Zofię
18:00 + Jana Sadurę ( 25 r.)
18:00 Nowenna - w intencjach uczestników nowenny. * w ramach Nowenny: + Kazimierę
Głogowską
15/04/2021 Czwartek - św. Anastazji i Bazylissy, męczennic
07:00 + Wandę, Włodzimierza Gorzkowskich, Józefa, Henryka, Franciszkę Chełmickich, zm.
z r. Chełmickich i Grądkowskich
07:00 + Adama, Stanisławę, Arkadiusza i Eugeniusza Martyniuk i rodziców obojga stron
18:00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu NMP
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Aleksandrę i Antoniego Łobacz, z rodz. Łobaczów i Koszyków
18:00 + Feliksę Radkiewicz ( greg. )
18:40 Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca – spotkanie formacyjne w sali bł. Karoliny
16/04/2021 Piątek - św. Marii Bernadetty Soubirous, dziewicy i zakonnicy
07:00 + Zdzisławy, Mieczysława Michałskich i ich rodziców
07:00 + Kazimierza Piecha ( 29 r.), Helenę, Jana Smugę
07:00 + Marię i Jana Wolskich, Helenę Szumną i Tadeusza Teteruka
18:00 + Krystynę Kurczuk
18:00 + Feliksę Radkiewicz ( greg. )
17/04/2021 Sobota - bł. Baptysty Spagnoli, kapłana
07:00 + Dorotę Kot ( 15 r.), Ewę, Zofię Klusek, Sabinę i Jana Kot
07:00 + Bogdana Łukaszewicza
07:00 + Mariana Brzezińskiego ( 1 r.)
18:00 + Andrzeja Tokarza ( 2 r.)
18:00 + Krystynę Kurczuk ( 1 r.)
18:00 + Feliksę Radkiewicz ( greg. )
Na Mszę św. o 18:00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas VIII i
starszych
Po Mszy Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas VIII i starszych – w kościele
św.

Spotkania
1. Przyjaciele Oblubieńca – czwartek godz. 18:40 – sala bł. Karoliny
2. Kandydaci do bierzmowania z klas VIII – sobota – Msza św. o 18:00 a później
spotkanie w kościele
3. Rodziny przygotowujące się do I komunii – niedziela ( 18 IV ) – Msza św. o
godz. 15:00 a później spotkanie w kościele

18/04/2021 III Niedziela Wielkanocna - bł. Marii od Wcielenia,
rocznica śmierci p. Grzegorza Zimnickiego
07:00 + Jerzego Zimnickiego, Helenę, Jana
07:00 + Feliksę Radkiewicz ( greg. )
09:00 + Mariannę Torbicz ( 14 r.), Helenę, Antoniego, Stanisławę, Antoniego, Piotra, Teklę
zm. z r. Torbiczów i Babkiewiczów
10:30 Za parafian / za + Grzegorza Zimnickiego ( r.)
12:00 Dziękczynno - błagalna za Marię i Czesława w 50 r. sakramentu małżeństwa
15:00 Msza św. dla rodzin przygotowujących się do I komunii
15:40 Spotkanie dla rodzin przygotowujących się do I komunii – w kościele
18:00 + rodziców, Zdzisława i Kazimierę Myć, dziadków obojga stron, rodzeństwo, Marię i
Grzegorza
Ojcowski Klub z Siedlec, Łukowa i Łosic pragnie zaprosić na IV Ojcowski Poligon Duchowy pod
hasłem ,,Wychowanie do Wiary i Męstwa” które odbędzie się w dn. 17 kwietnia br. w
Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Panowie, którzy chcieliby
wziąć udział w spotkaniu proszeni są o kontakt z ks. Proboszczem.

Św. Małgorzata Maria Alacoque – objawienia.
Św. Małgorzacie z nieba została zlecona misja rozpowszechnienia
na cały Kościół nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego.
Dnia 27 grudnia przypuszczalnie 1673 roku “ogromną łaskę
wyświadczył mi Boski Oblubieniec, której ja zupełnie nie jestem
godna, że pozwolił mi spoczywać na swym Sercu wraz z
umiłowanym uczniem i podarował mi to Serce wraz z krzyżem
swoim i swoją miłością”. Św. Małgorzata modliła się wówczas w
chórze klasztornym, gdy przyszła adorować Pana Jezusa obecnego
w Najświętszym Sakramencie. Pan Jezus otworzył swoją pierś i powiedział: “Moje
Boskie Serce płonie tak silną miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych
gorejących płomieni, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie się rozlać za twoim
pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami”. Po czym Zbawiciel wziął
serce swojej służebnicy i symbolicznie umieścił je na swoim Sercu. Po czym wyjął je
ze swego Serca i oddał gorejące serce Małgorzacie. Drugie objawienie przypuszczalnie
miało miejsce w 1673 lub 1674 roku. Święta ujrzała Serce Boże na tronie, jaśniejące
jak słońce. Pan Jezus jej objawił, że w tym celu chce wprowadzić nowe nabożeństwo,
aby ratować wiele dusz od zguby wiecznej a dla sprawiedliwych być drogą ich
większego uświęcenia. “To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem Mojej miłości
i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach”. Trzecie objawienie
odbyło się prawdopodobnie w 1674 roku, kiedy Małgorzata modliła się, gdy Chrystus
Pan był wystawiony w Najświętszym Sakramencie. Ukazał się wówczas Pan Jezus
“jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, błyszczącymi jak słońce (…) Z jego
świętej postaci biły promienie a z piersi płomienie jakby z ogniska gorejącego. Pan
Jezus rozwarł swoją pierś i ukazał swe miłujące i najbardziej uwielbienia godne Serce,
które było źródłem tych promieni.” Wtedy Pan Jezus powiedział do swojej wybranki:

“Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę
i zapomnienie. Ty przynajmniej stara się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej
mocy, za ich niewdzięczność”. Chrystus Pan zażądał od Małgorzaty, aby często
przystępowała do Komunii świętej, jak tylko pozwoli jej na to posłuszeństwo. Przede
wszystkim jednak, by przyjmowała Go w Komunii świętej w pierwsze piątki miesiąca,
a w każdą noc z czwartku na pierwszy piątek, by uczestniczyła w Jego konaniu
śmiertelnym w Ogrójcu między godziną 23 a 24: “Upadniesz na twarz i przepędzisz ze
Mną jedną godzinę. Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego dla uproszenia
przebaczenia grzesznikom i będziesz się starała osłodzić mi choć trochę gorycz, jakiej
doznałem”. Ostatnie objawienie miało miejsce w tejże kaplicy w czasie oktawy Bożego
Ciała w roku 1675, dnia 16 czerwca. Kiedy Święta klęczała przed tabernakulum, ukazał
się jej Pan Jezus i rzekł m.in.: “Dlatego żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego
Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto na uczczenie mojego Serca i na
wynagrodzenie mi przez Komunię święta i inne praktyki pobożne za zniewagi, jakich
doznaję, gdy w czasie oktawy jestem wystawiony na ołtarzach. W zamian za to obiecuję
ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób Sercu
memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”. Kiedy zaś Święta zapytała,
jako może to spełnić, gdyż nie od niej to zależy, Pan Jezus odpowiedział: “Czy nie wiesz
moje dziecię, że ja zawsze używam słabych, aby zawstydzić mocnych?” Kiedy zaś św.
Małgorzata dalej nalegała, jak to ma uczynić, otrzymała polecenie, że ma udać się
do bł. Klaudiusza de la Colombiere, przełożonego domu jezuitów w Paray-le-Monial,
który był wtedy spowiednikiem sióstr: “Powiedz mu, że ma uczynić wszystko, co jest
w jego mocy, aby to nabożeństwo rozszerzyć i w ten sposób pocieszyć me Serce”.
Zażądał także Pan Jezus, aby król Francji, Ludwik XIV, wyprosił u Stolicy Apostolskiej
ustanowienie tego święta. Wiemy, że król w tej sprawie nic nie uczynił, ale Francja
będzie jednym z pierwszych krajów, gdzie kult Serca Jezusowego ogarnie masy.
Francja też wystawi Sercu Bożemu monumentalną świątynię w sercu swojej stolicy, w
Paryżu, na Mont Martre, i dokona aktu poświęcenia narodu Bożemu Sercu już w 1873
roku właśnie w Paray-le-Monial. A jednak nabożeństwo do Serca Pana Jezusa trafiło
na trudności zdawało się nie do przebycia. Janseniści rozwinęli nagonkę, oskarżając
wprost o herezję czcicieli Serca Pana Jezusa. Doszło do tego, że książka o. Croiseta,
propagująca nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, znalazła się na indeksie. Stolica
Apostolska, zawsze ostrożna przy wprowadzaniu nowości, wolała czekać. Mimo próśb
267 biskupów, 1090 bractw i wielu zakonów, Rzym milczał. Dopiero memoriał
episkopatu Polski, skierowany do papieża Klemensa XIII w 1765 roku, odniósł
pożądany skutek. Papież jeszcze w tym samym roku zezwolił na obchodzenie święta
Serca Pana Jezusa wizytkom, a potem całej Polsce. Papież Pius IX w 1856 roku
rozciągnął święto na cały Kościół. Dzisiaj nabożeństwo do Serca Pana Jezusa stało się
własnością całego Kościoła we wszystkich formach, które Pan Jezus polecił św.
Małgorzacie Alacoque.

W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli: śp. Stanisława
Karcz, śp. Franciszek Potapczuk, św. Aniela Piwońska

