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o g ł o s z e n i a:
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 7.00.
2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Tydzień modlitw o powołania
kapłańskie i zakonne.
3. W tym tygodniu:
- w poniedziałek- wspomnienie św. Floriana- Patrona Strażaków,
- we środę- wspominamy św. Apostołów Filipa i Jakuba,
- w piątek- uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika,
Patrona Polski.
4. Obecnie w naszym kościele może uczestniczyć 41 osób. Wchodząc
do kościoła przekręcamy karteczkę z liczbą osób znajdujących się
w środku. W ten sposób kolejni wier ni poznają liczbę wolnych
miejsc w świątyni. Prosimy, aby nosić ochronne maseczki i rozmieścić się na dole i na chórze zachowując odległość 2 metrów (nie dotyczy członków najbliższej rodziny). Spora liczba wiernych może także
uczestniczyć na zewnątrz kościoła zachowując odległość 2 metrów
pomiędzy sobą, gdyż plac jest nagłośniony. Komunia św. będzie
udzielana także w drzwiach kościoła.
5. Przypominamy, że czas spowiedzi wielkanocnej kończy się Uroczystością Trójcy Świętej (07.06). Pomimo to nie czekajmy na
ostatnią chwilę i będąc w świątyni i zachowując śr odki ostr ożności możemy przystąpić do sakramentu spowiedzi św.
6. Nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy
św., szczególnie dla osób starszych, nie będących w pełni zdrowych, i odczuwających lęk przed chorobą. Osoby kor zystające
z dyspensy są zobowiązane do uczestnictwa we Mszy św. transmitowanej przez telewizję, radio, lub na stronie internetowej naszej parafii
korzystając z Facebooka. W niedzielę i święta transmitujemy Mszę
św. o godz. 10.30 z naszego kościoła.
7. W piątek rozpoczęliśmy nabożeństwa majowe. W tygodniu majówki będą po wieczornej Mszy św. a w niedzielę przed Mszą św.
popołudniową o godz. 15.30. Zachęcamy dzieci, młodzież i dor osłych do licznego udziału w tym pięknym nabożeństwie kościele lub
w domu rodzinnym.
8. W środę po Mszy św. o godz. 18.00 nowenna do MB Częstochowskiej połączona z majówką.
9. We czwartek został zabrany dzwon ze starej kaplicy do renowacji. Po odnowieniu zostanie umieszczony na wieży w nowym
kościele. Zostanie także wykonana konstrukcja i oprzyrządowanie
dla trzech dzwonów. Dwa pozostałe dzwony zostaną umieszczone
w przyszłości.
10.Od soboty, 9 maja o godz. 18.00 zostaje wprowadzona wieczorna
liturgia z formularza niedzielnej Mszy św. W ten sposób już
w sobotę wieczór wierni mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy.
11.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.). Na ten tydzień
prosimy mieszkańców z ul. Kwiatkowskiego (numery nieparzyste) od nr 95 do 111A.
12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać
tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł. Po zaprzestaniu kolportażu
„Źródła” zachęcamy do czytania Niedzieli. Zamówiliśmy kilka dodatkowych egzemplarzy. Gazetka Miriam znajduje się w przedsionku
kościoła oraz w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

57. ŚWIATOWY DZIEŃ
MODLITW O POWOŁANIA
3 maja, w czwartą niedzielę wielkanocną
zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, Kościół
obchodzi 57. Światowy Dzień Modlitw
o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa
i Życia Konsekrowanego, który będzie miał
hasło: Wielka Tajemnica Wiary. Każdego
roku jest to okazja do modlitwy o powołania
do szczególnej służby w Kościele.
Bóg powołuje każdego człowieka do
świętości.
Jest to podstawowe powołanie każdego z nas.
Świętość, jak
nauczał św.
Jan Paweł II
polega
na
wielbieniu
imienia Ojca
i pełnieniu
Jego woli, na
zjednoczeniu
z
Bogiem
i naśladowaniu Chrystusa. Dróg i sposobów prowadzących do świętości jest tyle - ilu jest ludzi. Na drogach tych
towarzyszy chrześcijanom Kościół, który
gromadzi w sobie wszelkie, różnorodne powołania wzbudzone przez Pana Boga.
Szczególnymi powołaniami na tej drodze
są powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego - Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)
Ja jestem dobrym pasterzem i znam
owce moje, a moje Mnie znają /J 10, 14/
Jezus jest dobrym pasterzem, który
bardzo dobrze zna swoje owce. Jego głos
zachęca do czynów heroicznych, ale tylko
wielkie wyzwania, jakie stoją przed nami
potrafią ruszać góry naszej niepewności
i obaw. Tylko we współpracy z Dobrym
Pasterzem potrafimy więcej, gdyż ufając
i polegając na Jego miłości, wierzymy, że
wszystko co nas spotka, jest dla naszego
życia najlepsze.

DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA. Ciąg dalszy.
tak bardzo istotne, nie tylko dla świętości
życia indywidualnego, powołanego do
służby Bożej człowieka, ale dla świętości
życia całego ludu Bożego. Powołanie do
kapłaństwa jest przede wszystkim darem
Bożej miłości, jest owocem Bożej łaski.
Jest to dar Boga dla całej społeczności ludu
Bożego, dla nas wszystkich. Na powołania
kapłańskie i na kapłanów musimy patrzeć
przede wszystkim przez pryzmat wiary.
Powołanie jest wielką tajemnicą Boga, który wzywa tego, kogo On chce. Dlatego
często sami powołani nie potrafią sobie
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to właśnie oni zostali obdarzeni tym szczególnym, tajemniczym darem. Przecież jest
tylu lepszych, mądrzejszych, zdolniejszych, zdrowszych i nadających się lepiej
do przyjęcia tego daru ludzi. Jest to wielka
tajemnica miłości Pana Boga do człowieka. Dzisiejszy Kościół i świat potrzebują
ludzi, którzy bezinteresownie będą potrafili
odpowiedzieć na tą przedziwną miłość Boga, którzy będą umieli odpowiedzieć pokornie i ufnie na głos wołającego Boga,
podobnie jak odpowiedział młody Samuel:
„Mów, bo sługa Twój słucha. Współczesnemu człowiekowi, chyba jak nigdy
wcześniej, potrzeba kapłanów, którzy są
świadkami Bożej prawdy i Bożej miłości,

tych którzy są świadkami Jezusa Chrystusa
- Dobrego Pasterza. W obecnej rzeczywistości świat proponuje młodemu człowiekowi wiele, na pozór atrakcyjnych i łatwych, dróg na przejście przez życie. Propozycje te - niezwykle złudne - mogą przysłonić człowiekowi drogę najważniejszą drogę prowadzącą do świętości. Dlatego
niezwykle ważne jest towarzyszenie młodemu człowiekowi na drogach jego życia.
Tym bardziej teraz kiedy ograniczenia
związane z epidemią są dla wielu młodych
sporym wyzwaniem na różnych płaszczyznach życia, ale nie stanowią przeszkody

na drodze wiary i odkrywania powołania,
ponieważ jest to płaszczyzna dużo głębsza.
Nie mniej potrzebują oni naszej naszego
wspólnego wołania do Boga o dary Ducha
Świętego, aby mieli odwagę odpowiedzieć
na zaproszenie Pana.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE - „CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE”
Rozpoczął się jeden z najpiękniejszych
miesięcy, który od niepamiętnych czasów
poświęcony jest szczególnej postaci jaką
jest Matka Boża. Każdego majowego dnia,
nasze myśli biegną w stronę Najświętszej
Maryi Panny, kochającej nade wszystko
każdego człowieka. Z Majową Królową
wiąże się tzw. „majówka” czyli nabożeństwo maryjne sprawowane nie tylko w naszych kościołach, ale także przy przydrożnych krzyżach, figurach, kapliczkach. Nabożeństwo majowe od wieków stanowi
nierozłączny element życia w wierze. Historia nabożeństw w Kościele zachodnim
sięga czasów króla Alfonsa X, który
w niezwykły sposób starał się zachęcić
wiernych do oddawania czci Matce Bożej.
Stad też, na przełomie XIII i XIV wieku
zaczęto poświęcać Maryi miesiąc maj.
W Polsce pierwszymi, którzy to piękne
nabożeństwo odprawili byli Jezuici z Tar-

nopola, kolejnymi, misjonarze z Warszawy
z kościoła św. Krzyża w roku 1852.
Majowe ciekawostki
1. Powstanie Litanii
Loretańskiej datowane jest na wiek XII.
Nazwa Loretańska,
wywodzi się od włoskiej
miejscowości
Loretto.
2. Jedna z legend głosi, iż Bóg stworzył
świat w maju, o czym
świadczy chociażby piękno tego miesiąca.
Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych w naszej parafii:
w tygodniu po wieczornej Mszy św.
o godzinie 18.00, w niedziele przed Mszą
św. popołudniową o godzinie 15.30.ggg
fffffffff d ddddd
opr. G. Frańczak

MSZE ŚW. POGRZEBOWE
za śp. Bogumiłę Rzepka:
- od męża - 26.12 godz. 900
- od córki z rodziną - 01.11 godz. 1030
- od siostry Barbary z mężem - 02.10 godz. 700;
06.11 godz. 700

INTENCJE
MSZALNE
04.05 – 10.05
Poniedziałek (04.05)
1/†Jan Cypryś- od brata
Michała z rodziną
2/ †Gizela Pałka- od córki
Krystyny z rodziną
Wtorek (05.05)
1/ †Jan Cypryś- od Janiny
i Romana Krztoń z rodziną
2/ †Gizela Pałka- od kuzyna Józefa
Środa (06.05)
1/ W intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Częstochowskiej
2/ Z Róży św. Łucji
Czwartek (07.05)
1/ †Jan Cypryś- od rodziny
Woźniaków z Racławówki
2/ †Gizela Pałka- od
wnuczki Beaty i prawnucząt
Piątek (08.05)
1/ †Jan Cypryś- od wnuka Konrada z żoną Alicją
i prawnuczkami Laurą
i Klarą
2/ †Stanisław Chorzępa
Sobota (09.05)
1/ †Jan Cypryś- od siostry Władysławy
2/ †Gizela Pałka- od
wnuczki Renaty i prawnucząt
Niedziela (10.05)
godz. 7.00
†Rajmund- rocz. śmierci
godz. 9.00
†Irena, Stanisław
godz. 10.30
†Aniela, Stanisław,
Jan Kula
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Jan Cypryś- od Anny
Szeteli z rodziną

- od córki chrzestnej Kingi - 21.11 godz. 700; 24.11
godz. 1800
- od rodziny Jeżewskich - 26.11 godz. 1800
- od Adama Łyszczek - 27.11 godz. 1800; 28.11 godz.
700
- od uczestników pogrzebu - 29.11 godz. 900; 04.12
godz. 700; 06.12 godz. 1600
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