INTENCJE MSZALNE od 29 marca do 4 kwietnia 2021
Poniedziałek, 29 marca – WIELKI PONIEDZIAŁEK
7.00
1) + Zofia Filek – int. od Koleżanek i Kolegów z pracy;
2) + Edward Olech – int. od wnuka, Jana;
3) + Zbigniew Grześkow
7.30
+ Zdzisław Cichoń – int. od sąsiadów, Kaimów
18.30 + Andrzej Lang – Msza Święta gregoriańska
Wtorek, 30 marca – WIELKI WTOREK
7.00
+ Andrzej Lang – Msza Święta gregoriańska;
7.30
+ Zbigniew Grześkow
18.30 O bł. Boże i opiekę MB dla Marii Koczwary
Środa,
7.00
7.30
18.30

31 marca – WIELKA ŚRODA
O miłosierdzie Boże z okazji 45. rocz. urodzin Miłosza Krawczyka
+ Zbigniew Grześkow
+ Helena Koczwara

Czwartek, 1 kwietnia – WIELKI CZWARTEK, MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
7.30
W pewnej intencji
18.30 1) ++ Zofia, Gerard, Jan, Janina;
2) Dziękczynna za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa oraz o potrzebne łaski, dary DŚ i
opiekę MB dla kapłanów posługujących obecnie i wcześniej w parafii, brata Konrada oraz o nowe
powołania z parafii – int. od Róży VI. i VIII;
3) + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska;
4) ++ Antoni i Maria; Adam i Marta Rinchowscy;
5) ++ Bolesław i Beatrix Waligóra.
Piątek, 2 kwietnia – WIELKI PIĄTEK, MĘKI PAŃSKIEJ
15.00 DROGA KRZYŻOWA
18.30 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Sobota, 3 kwietnia – WIELKA SOBOTA, WIGILIA PASCHALNA
10.00-14.00 POŚWIĘCENIE POKARMÓW
19.00 1) + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska;
2) + Ryszard Rybarski;
3) + Stanisław Woszczek;
4) + Edward Olech – int. od wnuka, Piotra;
5) ++ Helena, Julianna, Józef, Kazimierz
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 4 kwietnia
6.00
1) Za Parafian;
2) ++ Julianna, Helena, Józef, Kazimierz;
3) ++ Andrzej, Alicja Pasternak i ++ Zm. Rodzice;
4) + Bronisław w 21. rocz. śm.;
5) ++ Zofia i Marian Wyżga
9.00
++ Józefa, Stanisław, córka Urszula
10.30 + Ewa Cholewa
12.00 ++ Alicja, Józef i Bogusław
13.15 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska
17.00 + Stanisław Krawczyk w 15. rocz. śm.
18.30 ++ Ewa i Stanisław Cholewa
20.00 + Wiesław Koprowski
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ, MĘKI PAŃSKIEJ
/Mk 11, 1-10/
Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał
dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a
zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie
siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem». Poszli i znaleźli
oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących
tam pytali ich: «Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli im
tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na
nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni
gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: «Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo
ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!».

REFLEKSJA
Tamtego dnia Jezusowi towarzyszył tłum ludzi, którzy z gałązkami w rękach
wyszli mu na spotkanie. Ludzie śpiewali i wiwatowali na cześć Jezusa, krzycząc Hosanna, hosanna. Gdyby owego dnia ktoś powiedział, że wokół Jezusa za kilka dni
także będzie zgromadzony tłum ludzi, nikt by się temu z pewnością nie dziwił. Gdyby
jednak ktoś wtedy powiedział, że ów tłum będzie krzyczał nie Hosanna, ale Precz z
Nim, każdy by powiedział, że to nie możliwe. A jednak, jak wiemy, okazało się to
możliwe. Zapewne w większości ci sami ludzie, którzy wcześniej śpiewali Hosanna,
kilka dni później krzyczeli Na krzyż z Nim.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH
W Święta Wielkanocne przez błogosławieństwo pokarmów szczególnie podkreślamy, że
wszystko co otrzymujemy jest darem Bożym.
LITURGIA DOMOWA W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA
Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny, matka lub ktoś z domowników rozpoczyna modlitwę.
ZNAK KRZYŻA: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WSZYSCY ODPOWIADAJĄ: Amen.
PROWADZĄCY: Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę
Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję.
TEKST PISMA ŚWIĘTEGO:
Z Ewangelii według świętego Marka.
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności,
żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy
słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały
młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę i bardzo się przestraszyły. Lecz
on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go
tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed
wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział” (Mk 16,1-7).
PROWADZĄCY: Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy
się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:
WSZYSCY: Ojcze nasz…
PROWADZĄCY: Pomódlmy się za naszych krewnych i przyjaciół oraz o ustanie epidemii, prośmy za chorych, za medyków. Błagajmy za samotnych, opuszczonych i przygnębionych,
aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję.
WSZYSCY: Zdrowaś Maryjo…
PROWADZĄCY: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek...
PROWADZĄCY: Módlmy się. Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z
nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który
zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na
pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków.WSZYSCY: Amen.

OGŁOSZENIA DUSZP. NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ
1. Dziś rozpoczynamy przeżywanie Wielkiego Tygodnia. O godzinie 17.45 Gorzkie Żale z
kazaniem pasyjnym. Do 9 kwietnia obowiązuje dla ochrony naszego zdrowia i życia sanitarny wymóg obecności w kościele jednej osoby na 20 m2 i zachowania dystansu 1,5 m od każdego bliźniego. Obowiązuje też kościelna dyspensa od udziału we Mszy św. Okazja do spowiedzi św. w kościele podczas każdej Mszy św. oraz po wcześniejszym osobistym umówieniu z kapłanem. Pozostających w domach zachęcamy do modlitwy, wzbudzenia aktu doskonałego żalu za grzechy i duchowego przyjmowania Komunii św, jak również do korzystania z transmisji internetowej obrzędów liturgicznych i adoracji Wielkiego Tygodnia z naszego Kościoła.
Młodzież oazowa rozprowadza przed kościołem palmy wielkanocne.
Adoracje Najświętszego Sakramentu jak określono poniżej. Nie przekraczamy 15 minut
osobistej modlitwy pamiętając o ustąpieniu tym, którzy po nas przyjdą na adorację.
Liturgia do Niedzieli Miłosierdzia Bożego w kościele górnym. Szczegóły przeżywania
Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w parafii oraz porządek transmisji inter-

netowych w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc prezentujemy na stronie internetowej parafii i w
gablotach parafialnych. Zmiany tajemnic różańcowych dokonujemy na poziomie róży lub zachowujemy odmawianie wcześniejszej tajemnicy do ustania aktualnych obostrzeń sanitarnych.
2. W Wielki Czwartek, w dzień Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia Najświętszego
Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa o 7.00 Jutrznia, o 7.30 wyjątkowo dodatkowa Msza św.,
którą odprawimy dla wierych, by możliwie najszerszej wspólnocie wiernych dać możliwość udziału
we Mszy św. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.30. Komunia św. przyjmowana na dwa
sposoby, w tym możliwość przyjęcia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po Mszy św. przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Ciemnicy. Adoracja dla Chóru PanaMa Chór, lektorów, oazy,
Odnowy w Duchu Świętym i duchowieństwa do godziny 22.00.
W Wielki Piątek, w dzień męki i śmierci Pana Jezusa zachowujemy post ścisły i
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych bez prawa dyspensy. Adoracja indywidualna Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy, od godziny 7.00 do 18.00 i w Grobie Bożym od 20.00 do 22.00. O
15.00 Droga Krzyżowa. O 18.30 Liturgia Męki Pańskiej.
W Wielką Sobotę, w dzień zstąpienia Jezusa do otchłani Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Bożym od 7.00 do 19.00. Od 10.00 do 14.00 co 20 minut poświęcenie pokarmów na zewnątrz kościoła, przy wejściu głównym. Można tez pobłogosławić pokarmy w domach,
przed śniadaniem wielkanocnym w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego wg obrzędu zamieszczonego na stronie internetowej parafii lub w oparciu improwizowaną modlitwę seniora. O 19.00
Liturgia Wigilii Paschalnej. W Wielką Sobotę zwyczajowo zachowujemy wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o 6.00 procesja rezurekcyjna wewnątrz
Kościoła i Msza św. w poranek Zmartwychwstania Pańskiego. Procesję i Mszę św. będziemy
transmitować. Nie odprawiamy Mszy św. o 7.30. Pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę.
W Poniedziałek Wielkanocny nie odprawiamy Mszy św. o 20.00. Poza tym Msze św. jak
w każdą niedziele, w tym Msza św. o 12.00 transmitowana.
3. Starszych i chorych zaopatrzyliśmy Najświętszym Sakramentem w domach i podczas
rekolekcyjnego dnia chorych. Ciągle jesteśmy gotowi do posługi sakramentalnej wobec każdego,
kto nie opuszczając domu o nią poprosi. Prosimy o zainteresowanie i opiekę nad nimi podczas
Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych (umożliwienie łączności ze świątynią dzięki transmisji
internetowej obrzędów, porządki, zaopatrzenie w potrawy świąteczne, pobłogosławienie ich)
4. Kancelaria Parafialna w Wielkim Tygodniu urzęduje w Wielki Poniedziałek od 19.30 do
20.30. W tygodniu wielkanocnym w czwartek i w sobotę o zwykłej porze. Jadłodajnia św. Jana
Kantego wydaje gorące posiłki bezdomnym i potrzebującym do Wielkiego Czwartku włącznie i od
Wtorku Wielkanocnego. Do Wielkiej Soboty do kosza przy ołtarzu składamy produkty spożywcze
suche, a także wędliny pakowane hermetycznie, owoce, słodycze. Wolontariusze z Bożego Młyna i
z Zespołu Charytatywnego przygotują paczki dla potrzebujących z naszej parafii i rozniosą je w
Wielką Sobotę.
Jutro po Mszy św. wieczornej w kościele górnym spotkanie rodziców kandydatów do
bierzmowania z klas ósmych poświęcone na omówienie ostatniej fazy przygotowania do bierzmowania i szczegółów liturgii.
5. Księdzu Jackowi Bernacikowi oraz Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym Manus
Domini, odpowiedzialnej za transmisje Mszy św. rekolekcyjnych dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji parafialnych, które zostały zarejestrowane i są dostępne na kanale YouTube
Manusów. Wolontariusze Hospicjum św. Łazarza dziękują duszpasterzom i wiernym parafii za
kwestę z ostatniej niedzieli na potrzeby hospicjum w wysokości 7049,98 PLN oraz Katolickiej
Odnowie w Duchu Świętym Manus Domini za pomoc w kweście. Dziękujemy za tacę na potrzeby
rekolekcji parafialnych w wysokości 3122,82 PLN.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Józefę Młynarczyk i śp. Zbigniewa Rylewicza.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

