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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
1. Przeżywamy Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego. W imieniu naszej
franciszkańskiej wspólnoty składamy świąteczne życzenia parafianom, sympatykom,
dobrodziejom i gościom. Niech Zmartwychwstały Chrystus Syn Boży obdarza nasze serca
pokojem i dobrem.
2. Składamy serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu Triduum Paschalnego:
wystroju ciemnicy, Bożego Grobu, sprzątanie kościoła, kwiaty do Bożego Grobu; pocztom
sztandarowym, panom niosącym baldachim, chórowi paraf. na czele z p. Organistką,
Liturg. Służbie Ołtarza, wszystkim, którzy w Wielkim Poście podzielili się darami z ubogimi rodzinami, Par. Zesp. Caritas za przygotowanie paczek dla potrzebujących rodzin i chorych. Bóg zapłać za wszystkie życzenia oraz za ofiarowane nam z okazji Świąt dary stołu.
3. O godz. 16.30 zapraszamy na uroczyste nieszpory świąteczne i nowennę do Miłosierdzia
Bożego, którymi zakończymy Triduum Paschalne.
4. Jutro drugi dzień świąteczny – Poniedziałek Wielkanocny. Msze święte jak w każdą
niedzielę. Jutro nie będzie nieszporów.
5. Zewnętrznymi oznakami całego Okresu Wielkanocnego są: krzyż z czerwoną stułą,
paschał i figura Zmartwychwstałego. Symbole te pozostają przy ołtarzu do uroczystości
Zesłania Ducha Świętego. Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi
Oktawę Wielkanocną. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie. Piątek Oktawy
Wielkanocnej nie jest dniem pokutnym.
6. Trwa nowenna przed uroczystością Bożego Miłosierdzia: dziś o godz. 16.30, jutro po
Mszy św. o godz. 11.30, w Tygodniu Wielkanocnym po Mszach św., z wyjątkiem piątku
wielkanocnego (o 15.00).
7. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do
skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
8. W czwartek o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do św.
Franciszka w int. FZŚ, kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
9. W piątek nie będzie odwiedzin chorych.
10. Spowiedź dla wszystkich dzieci w I piątek już od godz. 16.30. O godz. 17.00 Msza św. Ipiątkowa z udziałem dzieci. Młodzież naszej parafii zapraszamy do spowiedzi św. od
godz. 18.00 i na Mszę św. I-piątkową o godz. 18.30. Po tej Mszy św. odbędzie się
modlitewny wieczór uwielbienia.
11. W sobotę o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr. Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca, nabożeństwo w ramach
praktyk pięciu I sobót miesiąca, a następnie świąteczne spotkanie ŻR w klasztorze.
O 17.30 nabożeństwo różańcowe, Msza św. w porządku niedzielnym.
12. W przyszłą niedzielę, II Wielkanocną, obchodzimy święto Miłosierdzia Bożego, rozpoczynające Tydzień Miłosierdzia. Z tej okazji 14.04 będziemy przeżywali Parafialny Dzień

Chorych. Już teraz zapraszamy wszystkich chorych, niepełnosprawnych oraz osoby w podeszłym wieku do udziału we Mszy św. o 9.00 i spotkaniu przy stole w klasztorze.
13. Za tydzień – w II Niedzielę Wielkanocną – odbędzie się liczenie wiernych, a także
wielkanocne spotkanie rodzin – Emaus Domowego Kościoła.
14. W przyszłą niedzielę przed kościołem odbędzie się zbiórka ofiar w ramach akcji: „Śląskie
– Dzieciom z Aleppo”.
15. Jest jeszcze kilka intencji wolnych w miesiącu kwietniu. Zainteresowanych zapraszamy
do furty klasztornej.
16. Wyjazd na pielgrzymkę do Kalisza, Torunia i Lichenia został przeniesiony na 27, 28 i 29
kwietnia ze względu na małą ilość chętnych. Zapisy przy furcie do 15 kwietnia.
17. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”.
Niech Oktawa Wielkanocna będzie czasem poświęconym refleksji nad tajemnicą paschalną.
Intencje modlitwy na kwiecień 2018
Powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę
odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.
Intencja własna: Za dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmą Ciało Chrystusa, aby
przez częste przyjmowanie Komunii św. więcej kochały Boga i ludzi oraz za młodzież
przygotowującą się do przyjęcia bierzmowania o silną wiarę.
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Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego – 1.04
Za + Bronisławę DRZEWIECKĄ.
Za ++ Andrzeja NOWAKA, z rodzin BARTOSZÓW i NOWAKÓW.
W int. Karola NOWAKA z ok. 6. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Anioła Stróża i Świętych.
CHRZTY I ROCZKI.
W int. Janka z ok. 2. rocz. ur. i Hani z ok. 12. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Aniołów Stróżów oraz o Boże błog. dla
całej rodziny.
Za ++ rodziców NOCNYCH i MIERZWÓW oraz pokrewieństwo.
Poniedziałek Wielkanocny – 2.04
Za + Bronisławę DRZEWIECKĄ – int. od brata z rodziną.
W int. Małgorzaty AUGUSTYN z ok. 50. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych. TD
W int. Ignacego KOŁODZIEJA z ok. 6. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi, Anioła Stróża i Świętych.
W int. Róży ĆWILĄG z ok. 3. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę
Maryi, Anioła Stróża i Świętych oraz w int. rodziców i brata Jakuba z pr. o Boże błog.
W int. Urszuli i Henryka z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.,
opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
Wtorek Wielkanocny – 3.04
Za ++ rodziców Helenę i Józefa BEDNARA, Gertrudę i Ryszarda MŁOCEK
i krewnych z obu stron.
Za ++ Zytę i Andrzeja GAŁUSZKA w rocz. śm.
Środa Wielkanocna – 4.04

7.00 Za + Ryszarda WEBER.
18.00 Za ++ rodziców Emę i Wilhelma oraz ks. Antoniego.
Czwartek Wielkanocny – 5.04
7.00 Za + Gabrielę PACŁAWSKĄ.
18.00 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne.
18.00 W int. naszej wspólnoty zakonnej i dobrodziejów.
Piątek Wielkanocny – 6.04
7.00 Za ++ rodziców Marię i Jana oraz brata Andrzeja.
17.00 Za ++ Annę i Wiktora HAŚNIK.
18.30 W int. Weroniki TROJCY z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.,
Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
Sobota Wielkanocna – 7.04
7.00 W int. rodziny GRUCHEL.
8.00 W int. wynagr. Niepokal. Sercu Maryi oraz w int. Wspólnoty Żywego Różańca.
18.00 Za + Ewelinę MELICH we wspomn. ur., Edmunda NICZ oraz z rodziny.
II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 8.04
7.00 Za + Jadwigę URBAN w 1. rocz. śm.
8.30 Za + Romualda KRUCZEK w rocz. śm.
8.30 Za + Bernarda LENTNER w 1. rocz. śm.
10.00 W int. Marioli z ok. 40. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie, opiekę Maryi i Świętych Patronów.
11.30 W int. Parafian.
17.00 Za + Barbarę RIEDEL (czyt. Ridel) w 1. rocz. śm.
W naszym klasztorze odprawiane są Msze św. gregoriańskie:
1. za + Teresę POSTOLSKĄ (od 3.03 – 2.04.2018 r.)
2. za + Barbarę MYSZOR (od 3.03 – 2.04.2018 r.)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godziny odprawienia takiej Mszy.
Myśl św. Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos”:

„Jego ojcostwo wyraziło się w sposób konkretny w tym, że »uczynił ze swego
życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią
odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej
Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy;
przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie,
ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu
w jego domu«.”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
( J 20,1–9)
Pusty grób
Ilekroć w moim życiu światło zwycięża nad ciemnością, tylekroć dzieje się
w nim coś ze Zmartwychwstania. Gdy powraca życie i nadzieja, choć
wydawało się, że wszystko stracone, dzieje się coś ze Zmartwychwstania.
Jeśli radość wypiera z serca smutek, to dzieje się coś ze Zmartwychwstania.
Wielkanoc jest zaproszeniem, aby nie tylko słuchać Jezusa i Jego uczniów

opowiadających o tym, co się stało, ale aby doświadczyć we własnym życiu tego światła, tej
nadziei i tej radości, których źródłem może być tylko zmartwychwstały Pan.
Panie, Ty przez swoje chwalebne Zmartwychwstanie przemieniłeś smutek uczniów w radość
wieczną, udziel także mnie tej łaski, bym się stał Twoim prawdziwym świadkiem.
o. Jarosław Krawiec OP
Z KRONIKI PARAFIALNEJ

Droga Krzyżowa ulicami parafii 16 marca br.

Św. Michał Archanioł zostaje z nami również w znaku figury

Niedziela Palmowa

PARAFIALNY WYJAZD RODZIN
ŚWIĘTA PUSZCZA – dobre miejsce z przyjazną
atmosferą i pyszną domową kuchnią oraz dużą dawką
pachnącego sosnowego powietrza – dobre miejsce na
kontemplację natury, urocze spacery i zdobycie
Małego Giewontu, niezapomniane wschody słońca na
skałkach, „co nieco” dla Ducha, małżeńskie randki
(zapewniamy opiekę dla dzieciaków) i zwariowane
rodzinne zabawy.
Wszystko to gwarantowane w ramach parafialnego
wyjazdu dla rodzin w dniach 21-22.04.br.
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Humor z „Niecodziennika całego” ks. Jana Twardowskiego
Zagapił się
Tłumaczył że do Kościoła należy papież
kardynał lud Boży teologów szkoła
i tak się zagapił że nie dostrzegł
że Pan Jezus wszedł do kościoła

