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KWIECIEŃ’ 2022

Peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego
i relikwii św. Jana Pawła II
w 30 - lecie istnienia Diecezji Sosnowieckiej

Diecezja Sosnowiecka świętuje w tym roku 30 lat swojego istnienia.
Rok 2022 będzie więc przeżywany jako diecezjalny jubileusz
i czas dziękczynienia za wszelkie dobro duchowe i materialne,
które stało się udziałem sosnowieckiego Kościoła partykularnego.
Najważniejszym wydarzeniem łączącym modlitewnie wszystkie parafie stanie się
Peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego.
Jubileuszowa Peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego
w naszej parafii planowana jest w dniach 13 - 14 maja.
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> ZA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA <
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia
w opiekę nad osobami chorymi i starszymi,
szczególnie w krajach najuboższych,
było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.
Starości prawdopodobnie doczeka większość z nas. Kraje najbogatsze biją na alarm,
że jako społeczeństwa się starzejemy. I choć medycyna pozwala wydłużyć średni wiek
życia, to opieka nad osobami starszymi i chorymi staje się dzisiaj nie lada wyzwaniem.
Ponad dwie trzecie ludzi starszych mieszka w krajach najuboższych. Stąd nasza
modlitwa i apel, aby rządy – i bogate, i biedne – wspierały pracowników służby zdrowia
w trosce o chorych i starszych.
ks. Szymon Mucha - „Różaniec” nr 4/2022
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Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę
wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,
o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.
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Módlmy się:
 o Boże wspomożenie, zdrowie i siły dla Ojca Świętego Franciszka na czas trudu
kierowania Kościołem zwłaszcza w tym trudnym czasie;
 za prześladowanych chrześcijan i za nękanych różnymi konfliktami zbrojnymi;
 o
moralne
odrodzenie
naszego
narodu
oraz
o
mądrość,
roztropność
i odpowiedzialność dla rządzących Polską;
 o rychłe ustanie pandemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie;
 o pokojowe rozwiązanie konfliktu na granicy polsko – białoruskiej oraz o mądre
i humanitarne rozwiązywanie problemów migracyjnych;

 o zakończenie wojny na Ukrainie i o pokój w Europie i na świecie;
 o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza z naszej Parafii;
 o zdrowie, potrzebne łaski i umocnienie w Duchu Świętym oraz opiekę Matki Bożej
Fatimskiej dla kapłanów posługujących w naszym Sanktuarium i dla kapłanów
pochodzących z naszej Parafii;
 o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników;
 o dobre i głębokie przeżycie ŚWIĄT PASCHALNYCH;
 o błogosławione owoce peregrynacji Relikwii św. Jana Pawła II i Wielkopiątkowego
Krzyża Papieskiego w diecezji sosnowieckiej;
 o pomyślny przebieg dalszego leczenia dla ks. kan. Stanisława Łypa;
 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego
oraz liczne nowe powołania zakonne dla Sióstr Karmelitanek;
 o rychłą beatyfikację czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej - Matki
Zagłębia;
 o błogosławione owoce beatyfikacji sługi Bożej Pauliny Jaricot;
 dziękczynnie za dar Wspólnoty oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej Fatimskiej dla członków Żywego Różańca i ich Rodzin;
 o dalszy rozwój Żywego Różańca w Polsce, a zwłaszcza w naszej Parafii;
 o ulgę w cierpieniu, siłę w dźwiganiu krzyża, dar nadziei i cierpliwość w znoszeniu
trudów choroby oraz łaskę zdrowia dla wszystkich chorych członków Żywego Różańca;
 za samotnych, bezdomnych, bezrobotnych oraz będących w jakiejkolwiek potrzebie
o nieustanną opiekę i wspomożenie Matki Bożej Fatimskiej;
 o nawrócenie grzeszników, zwłaszcza dzieci, wnuków i prawnuków z naszych rodzin
oraz o rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi;
 za ludzi zniewolonych nałogami, aby Bóg obdarzył ich niezbędną mocą do tego
by mogli oprzeć się pokusom nałogu i zniszczyć w sobie złe skłonności;
 o uzdrowienie małżeństw przeżywających kryzysy i zagrożonych rozpadem
oraz o miłość i zgodę w rodzinach;
 dziękczynnie za 75. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Najświętszej na dalsze lata dla Stanisławy Mularz z Róży św. Faustyny;
 dziękczynnie za 70. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Najświętszej na dalsze lata dla Zofii Cencek z Róży św. Maksymiliana oraz dla
Jerzego Cencek;
 dziękczynnie za 70. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Najświętszej na dalsze lata dla Grażyny Snopek z Róży św. Marii Magdaleny;
 o zdrowie i siły dla Wojowników Maryi prowadzących prace remontowe przy oratorium
bł. księdza Jerzego Popiełuszki, o pomyślny przebieg tych prac oraz o hojnych
darczyńców;
 o Boży pokój, wiarę i ufną nadzieję na pomyślny przebieg dalszego leczenia
kardiologicznego serca oraz o łaskę szybkiego powrotu do zdrowia dla Przemka;
 o pomyślny przebieg diagnostyki i skuteczne leczenie oraz łaskę powrotu do zdrowia
dla Krystyny R.;
 o zdrowie, cierpliwość i siły do znoszenia trudów opieki nad chorą mamą
oraz o pomyślny przebieg leczenia oka dla Wiesławy Białas;
 o światło dla lekarzy w rozpoznaniu choroby i podjęcie skutecznego leczenia
oraz łaskę powrotu do zdrowia dla Krystyny I.;


































o zdrowie duszy i ciała dla Beaty i Renaty;
o Boże błogosławieństwo, skuteczne leczenie i powrót do zdrowia dla Franciszka;
o skuteczną rehabilitację i łaskę powrotu do zdrowia dla Wandy Klimczak;
za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Rity o szczęśliwe zakończenie
sprawy Bogu wiadomej;
o ulgę w cierpieniu i światło Ducha Świętego dla lekarzy w diagnozowaniu i leczeniu
choroby oraz łaskę powrotu do zdrowia dla Marii Barzyk;
o łaskę zdrowia dla Józefa Lulek;
o łaskę zdrowia, wiarę i zaufanie Bożemu Miłosierdziu dla Jakuba;
o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Klaudii;
dziękczynnie za pomyślny przebieg zabiegu endoprotezy kolana oraz o łaskę powrotu
do zdrowia dla Marii Zalewskiej;
dziękczynnie za pomyślny przebieg operacji kręgosłupa oraz o łaskę powrotu
do zdrowia dla Teresy Przepiórki;
o pomyślny przebieg zabiegu i rehabilitacji dla Haliny Kubańskiej;
o pomyślne wyniki badań, światło dla lekarzy w dalszym diagnozowaniu i łaskę
powrotu do zdrowia dla Genowefy Lasek;
o Boże błogosławieństwo i łaskę powrotu do zdrowia dla Wiesławy Stępniewskiej;
o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz pomyślne rozwiązanie
wszystkich trudnych spraw dla Jadwigi Woźniak i dla synowej Moniki;
o pomyślny przebieg leczenia i uzdrowienie oczka dla Oli;
z ufną prośbą do Jezusa Miłosiernego o łaskę powrotu do zdrowia dla Dariusza
i troskliwą opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla niego i rodziny;
o pomyślną rehabilitację oraz łaskę powrotu do zdrowia po operacji kręgosłupa
dla Agnieszki;
o Boże błogosławieństwo, pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu
do zdrowia dla Anny i Jana Spyrków;
o pomyślne wyniki badań i łaskę powrotu do zdrowia dla Macieja Brynczka;
o światło Ducha Świętego dla lekarzy w dalszym pooperacyjnym diagnozowaniu
i leczeniu Bolesławy Borzęckiej oraz o Boże wspomożenie i opiekę Maryi w znoszeniu
trudów choroby i łaskę powrotu do zdrowia;
o Boże wspomożenie i łaskę pokonania choroby nowotworowej oraz skuteczne
jej wyleczenie dla Anity Smolarskiej;
o łaskę powrotu do pełni sił i zdrowia dla Danuty Nowak;
o umocnienie duchowe i fizyczne dla Wandy;
o Boże błogosławieństwo i wspomożenie w leczeniu trudnej choroby dla Anny;
o łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia po operacji oczu dla Władysława;
o przemianę serca i uwolnienie z choroby alkoholowej dla Andrzeja oraz o Bożą
pomoc, zdrowie i potrzebne łaski dla jego najbliższej rodziny;
o światło Ducha Świętego dla lekarzy w podejmowaniu decyzji, skuteczne leczenie
i łaskę powrotu do zdrowia dla Dominiki;
o pomyślny przebieg dalszego leczenia po przeszczepie szpiku kości dla Aleksandry;
o skuteczne leczenie i łaskę powrotu do zdrowia dla Zofii Kwoka;
o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, potrzebne łaski a zwłaszcza powrót
do zdrowia dla Teresy Zellner;
o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę powrotu do zdrowia oraz opiekę Maryi dla Marty;

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia, łagodne znoszenie chemioterapii i łaskę
powrotu do zdrowia dla Barbary;
 o łagodne znoszenie chemioterapii i łaskę powrotu do zdrowia dla Zygmunta
oraz o łaskę zdrowia dla Heleny;
 o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Franciszki;
 o skuteczne dalsze leczenie i łaskę powrotu do zdrowia dla Joanny Beśka;
 o Boże błogosławieństwo i łaskę powrotu do zdrowia po zawale dla Zbigniewa;
 o Boże wspomożenie, siły i cierpliwość do znoszenia trudów choroby
dla Marii i Andrzeja Sojków;
 o pomyślny przebieg leczenia raka prostaty dla Dominika;
 o Bożą pomoc oraz o łaskę uzdrowienia dla Ewy i Andrzeja Pijanowskich;
 dziękczynnie za pomyślny przebieg leczenia oraz z prośbą o łaskę powrotu do pełni sił
i zdrowia dla Beaty, siostry ks. Dariusza;
 o łaskę zdrowia dla Anny Hofmann, 4-letniej Hani oraz dla Oli i jej rodziny;
 o pomyślny przebieg rehabilitacji dla Rysia;
 o pomyślny przebieg leczenia alergii, dobrą opiekę neurologopedyczną dla Igorka;
 dziękczynnie za dostanie się do przedszkola Igorka;
 o światło dla lekarzy, pomyślny przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Oli;
 o Bożą pociechę w utrapieniu, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Elżbiety J.
oraz Tamary i ich dzieci;
 o łaskę pomyślnego i szybkiego rozwiązania problemu zdrowotnego dla Elżbiety J;
 o rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych Piotra i Ewy oraz o przymnożenie wiary
i Bożą opatrzność;
 o przemianę serca i o łaskę pogodzenia się z rodzicami dla Marty;
 o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Urszuli Kmet, Lidii Słabosz, Klaudii
oraz Haliny;
 o łaskę nawrócenia dla Bartosza, Agnieszki, Marcina i Krzysztofa;
 o łaskę wiary i uchronienie od nałogu alkoholowego dla Konrada;
 o cud uzdrowienia dla: Kuby z glejaka, Marii z mięsaka, Henryka z raka płuc, Angeliki
z nowotworu oraz wiarę, nadzieję i siłę w znoszeniu trudów choroby dla nich
i ich bliskich;
 o Bożą pomoc w walce z nałogiem alkoholowym i łaskę nawrócenia dla Andrzeja,
Mirosława, Krzysztofa, Roberta i Grzegorza oraz opiekę Matki Bożej dla ich rodzin;
 o cud przywrócenia prawidłowego rozwoju poczętego dzieciątka;
 o zdrowie, szczęśliwe donoszenie ciąży i pomyślne rozwiązania dla Aleksandry;
 o zdrowie, pomyślny przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki;
 o łaskę upragnionego potomstwa dla Karoliny i Krystiana, Agnieszki i Mirosława, Agaty
i Jakuba, Agnieszki i Michała, Beaty i Marka, Haliny i Roberta, Ani i Rafała,
Doroty i Waldka, Małgosi i Przemka oraz dla Ani i Artura;
 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Władysława KARDASA
oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla rodziny;
 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Wojciecha Ziółkowskiego
oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla rodziny;
 o wysłuchanie wszystkich intencji osób, które prosiły nas o modlitwę i którym
kiedykolwiek obiecaliśmy naszą modlitwę.

KALENDARIUM
3. kwietnia – V Niedziela WIELKIEGO POSTU
Od piątej niedzieli WIELKIEGO POSTU zmienia się charakter tego okresu
liturgicznego. Do tej pory towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty,
skorzystania
z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć.
Teraz WIELKI POST nabiera charakteru pasyjnego. Od tej niedzieli w kościele
zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupiamy się na rozważaniu Męki Pańskiej,
stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich
Żali. W liturgii Kościoła czytana jest Ewangelia św. Jana, rozdział 8, wersety 1-11.
Zasłuchajmy się w Słowo Boże
….„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”…..
Jezus przypomina nam, że nikt z nas nie jest bez grzechu, ale spotkanie z Nim
oczyszcza nas i sprawia, że na nowo stajemy się Jego dziećmi. Takie właśnie
doświadczenie zmieniło życie bohaterki tej perykopy. Spotkanie z Jezusem w Jego
Słowie może zmienić także nasze życie.
Panie dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie i pełne miłości spojrzenie.
Przepraszamy Cię, że często oceniamy innych,
nie widząc wcześniej własnego grzechu.
Stajemy w tym dniu przed Tobą i prosimy Cię o oczyszczenie naszych serc.
Prosimy też, daj nam Twoje spojrzenie,
abyśmy tak jak Ty potrafili patrzeć na każdego człowieka z miłością.

10. kwietnia – NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ
> Chwalebny wjazd Jezusa do Jerozolimy <
Rozpoczyna się

WIELKI TYDZIEŃ !

MSZE ŚWIĘTE: 730, 930, 1100, 1630, 2015.
Poświęcenie palm będzie na każdej Mszy św., natomiast
przed Mszą św. o godz.1100
odbędzie się uroczyste
poświęcenie
palm
na
placu
przed
kościołem,
a następnie uroczysta procesja z palmami i śpiewem pieśni
do kościoła. Nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 1600.
NIEDZIELA PALMOWA rozpoczyna najbardziej bolesny i najważniejszy tydzień
przygotowania do przeżywania Tajemnicy Paschalnej. Zaczyna się on triumfalnym
wjazdem Jezusa do Jerozolimy i radosnym „hosanna”, które zamieni się w nienawistne
„ukrzyżuj Go”. Jezus jest świadom dramatu mającego rozegrać się w kolejnych dniach;
mimo to Największy Bohater w historii świata dobrowolnie wybiera drogę wyszydzenia,
oplucia; drogę całkowitego opuszczenia i drogę krzyża, aby być jak najbliżej człowieka.

Chce wziąć na Siebie krzyż wszystkich cierpień i bolesnych doświadczeń każdego
ze stworzeń, aby przynieść światu wyzwolenie i pokój. Jest to najbardziej tragiczna,
ale i najpiękniejsza historia o szalonej Miłości Boga do człowieka.
Zasłuchajmy się w Słowo Boże
Liturgię słowa wypełnia opis Męki Pańskiej według św. Marka.
Panie, bądź uwielbiony za Twoją miłość.
Niech Twoja Krew, obecna w Twoim Krwawiącym Sercu
i spływająca na drogę, którą idziesz, uwolni nas od kajdan grzechu
i przywróci nam entuzjazm chrześcijańskiego życia.
Daj nam Jezu doświadczyć zbawienia we wszystkich miejscach
naszego życia, które są obumarłe.
Przywróć nam życie i spraw, aby radosne „hosanna” trwało zawsze,
nie tylko w NIEDZIELĘ PALMOWĄ.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
14. kwietnia – WIELKI CZWARTEK
Dziękczynienie za Eucharystię i Kapłaństwo
1700

Dziękczynno-błagalna modlitwa
różańcowa w intencji kapłanów.

1800

MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ.

Jezus w Wieczerniku przeżywa ze swoimi uczniami
doniosły moment Ostatniej Wieczerzy. Na tej uczcie, w której Pan zajmuje miejsce ojca
rodziny – kapłana, okazuje szacunek Piotrowi i innym uczniom obmywając im nogi.
Zasłuchajmy się w Słowo Boże
Liturgię słowa wypełnia Ewangelia św. Jana rozdział 13, wersety 1-15.
Jak okazujemy szacunek tym osobom,
którzy zajmują ważne miejsce w naszym życiu?
Czy potrafimy składać ofiarę z cierpienia, choroby, niezrozumienia,
gdy nasz kielich jest wypełniony obficie?
Jezu, nasz Mistrzu, dziś jak Ty, „umyjemy nogi” tym,
z którymi stanowimy: rodzinę, wspólnotę, Kościół.
Po tej uroczystej Mszy św., w czasie której składać będziemy również życzenia naszym
kapłanom, Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Kaplicy Adoracji.
Adoracja trwać będzie do godz. 2200. O godz. 2100 rozpocznie się Godzina Święta,
czyli modlitewne czuwanie z Chrystusem przeżywającym trwogę w Ogrójcu.

15. kwietnia – WIELKI PIĄTEK
Męka i Śmierć Pana Jezusa
Dziś lepiej zamilknąć i pozostać w ciszy.
Jezus umarł, abyśmy my mogli żyć.
Został wydany na śmierć, abyśmy my nie zginęli.
Uklęknijmy z wdzięcznością i pokorą pod krzyżem.
Oddajmy pokłon Temu,
który nie zawahał się oddać za nas życie.
Niech Ukrzyżowany będzie naszą mocą i siłą
w podejmowaniu trudu nawrócenia
oraz w dźwiganiu własnych krzyży.
Skłońmy głowę przed Panem,
który ukochał nas aż do śmierci.
W tym dniu obowiązuje post ścisły. Rozpoczynamy też nowennę do Miłosierdzia Bożego.
W godz. 900 – 1100 i 1500 – 1800 trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu
na pamiątkę przebywania Pana Jezusa w więzieniu.
1500

DROGA KRZYŻOWA w naszym Sanktuarium.

1900

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – KOMUNIA ŚWIĘTA.
Do godz. 2200 – indywidualna adoracja, a następnie wg poniższego planu:

2200 - 2300 MŁODZIEŻ.
2300 - 2400 AKCJA KATOLICKA, GRUPA MODLITWY OJCA PIO i Księża.
2400 - 100
RÓŻE Doroty Kowalczyk i Anny Kika oraz mieszkańcy z ul. Kieleckiej
numery parzyste.
00
00
1 - 2
RÓŻE
Alicji
Kucharczuk
i
Zofii
Bogackiej
oraz
mieszkańcy
z ul. Białostockiej numery parzyste.
00
00
2 - 3
RÓŻE
Bożeny
Firlus
i
Bożeny
Potempy
oraz
mieszkańcy
z ul. Białostockiej numery nieparzyste.
00
00
3 - 4
RÓŻE Anny Grabowskiej i Małgorzaty Baran oraz mieszkańcy
z ul. Lenartowicza.
00
00
4 - 5
RÓŻA Zuzanny Ludwikowskiej, Stowarzyszenie M.B. Patronki Dobrej
Śmierci, oraz mieszkańcy z ul. Kieleckiej numery nieparzyste.
00
00
5 - 6
OAZA RODZIN oraz mieszkańcy z ul. Radomskiej.
00
00
6 - 7
STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
oraz mieszkańcy z Al. Wolności.
00
00
7 - 8
ŚWIECKI
ZAKON
FRANCISZKAŃSKI
oraz
mieszkańcy
z ul. Lenartowicza – domy jednorodzinne.
00
00
8 - 9
LEKTORZY i MINISTRANCI starsi.
00
00
9 - 10
MINISTRANCI młodsi i KANDYDACI.

Jezu, mój Królu, wywyższony na ołtarzu krzyża, chcę wywyższać Cię
w moim sercu, gdy walczyć będę jak Ty miłością o człowieka:
o siebie, bliskich i Kościół.

16. kwietnia – WIELKA SOBOTA
Adoracja Jezusa Eucharystycznego
przy Bożym Grobie
Od godz. 1000 do godz. 1400, co 15 minut odbywać
się będzie poświęcenie pokarmów. Dla tych,
którzy nie będą mogli przyjść w wyznaczonych
godzinach ostatnie poświęcenie o godz. 1600.
W czasie święcenia pokarmów pamiętajmy
o adoracji Pana Jezusa w Grobie.
Wpatrujmy się w monstrancję okrytą białym welonem,
od której trudno oderwać wzrok.
W ciszy kontemplujmy naszego Pana i Zbawiciela,
niewinnego Baranka, który oddał za nas życie.
Biel i kruchość Hostii przyciągają swoją delikatnością i ciszą.
Widzimy w nich żyjącego Chrystusa.

WIGILIA PASCHALNA – WIELKA NOC ZMARTWYCHWSTANIA
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 2000
i składać się będzie z następujących części:
 Liturgii Światła – początek przed kościołem błogosławieństwem ognia, po czym
nastąpi uroczyste wniesienie Paschału i śpiew Orędzia Paschalnego (Exultet).
 Liturgii Słowa – obejmuje wiele czytań biblijnych przeplatanych śpiewaniem
psalmów.
 Liturgii Chrzcielnej – podczas której dokonuje się błogosławieństwa wody
i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (przynosimy świece).
 Liturgii Eucharystycznej.
 Procesji Rezurekcyjnej – która jest uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania
Chrystusa i wezwaniem do udziału w triumfie Zmartwychwstałego.

Zmartwychwstały Jezu Chryste, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem
spraw, byśmy wiernie żyli duchem Twego zmartwychwstania.
Odnów nasze serca i naucz nas umierać samym sobie,
abyś Ty i tylko Ty w nas pozostał.
Uczyń nas znakiem Twojej miłości, co przemienia i przekształca.
Zechciej posłużyć się nami w odnowie społeczeństwa, abyśmy głosząc
Twoje życie i Twoją miłość, doprowadzili wszystkich do Twego Kościoła.
Przyjmij te prośby, Panie Jezu, który żyjesz i królujesz z Ojcem w
jedności z Duchem Świętym, jako Bóg na wieki. Amen.

24. kwietnia – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było
pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra
Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej:
Pragnę,
ażeby
pierwsza
niedziela
po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia
(Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia,
było ucieczką schronieniem dla wszystkich
dusz,
a
szczególnie
dla
biednych
grzeszników. W dniu tym otwarte są
wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się
zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi
i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte
są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

W ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 24. kwietnia o godz. 15
w naszym Sanktuarium odprawione będzie nabożeństwo
GODZINY MIŁOSIERDZIA, na które serdecznie zapraszamy.
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
to także patronalne święto Caritas,
która przez swoją posługę wypełnia misję uczniów Chrystusa. W tej misji uczestniczą
wszyscy, którzy na różne sposoby wspierają ubogich, a także ci, którzy naśladują
postawę dobrego Samarytanina, by ratować swoich bliźnich, których zdrowie i życie
są zagrożone.
To święto, ustanowione przez św. Jana Pawła II, zwyczajowo rozpoczyna
TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA – czas, który jest wezwaniem do refleksji
i bardziej uważnego rozejrzenia się wokół, by lepiej dostrzec tych,
którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy.

25. kwietnia – ŚWIĘTO św. MARKA EWANGELISTY
25. kwietnia w Kościele katolickim czcimy św. Marka
Ewangelistę. Należał do grona 72 apostołów. Był kuzynem
św. Barnaby oraz towarzyszem misyjnych podróży apostołów Piotra
i Pawła. Zginął śmiercią męczeńską w 68. roku prawdopodobnie
w
Aleksandrii.
Według
tradycji
jest
autorem
najstarszej
i jednocześnie najkrótszej z Ewangelii.
Jest świętym kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego,
prawosławnego i ormiańskiego. Jego relikwie czczone są w Wenecji
w pięknej bazylice noszącej jego imię. Św. Marek został ogłoszony
w Kościele patronem "nowej ewangelizacji". Jest również patronem pisarzy, notariuszy,
murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz miast: Bergamo, Wenecji, a także Albanii.
Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w sprawach pogody. Świętego
przedstawia się jako arcybiskupa lub biskupa wschodniego rytu. W ręce ma księgę,
często towarzyszy mu uskrzydlony lew, zwój lub drzewo figowe.

26. kwietnia – UROCZYSTOŚĆ św. WOJCIECHA
Głównego Patrona Polski
Św. Wojciech pochodził z rodu Sławników w Czechach. Przy
bierzmowaniu
otrzymał
imię
Adalbert.
Po
starannym
wykształceniu w szkole katedralnej w Magdeburgu został
biskupem Pragi. Wskutek waśni rodowych opuścił Pragę,
za pozwoleniem papieża wstąpił do benedyktyńskiego opactwa św. Bonifacego w Rzymie
i złożył tam śluby. Na polecenie papieża wrócił do Pragi, ale musiał ją powtórnie opuścić.
Przybył do Polski na dwór króla Bolesława Chrobrego i z jego pomocą wyruszył głosić
Ewangelię pogańskim Prusom. Został przez nich zabity 23. kwietnia 997 roku.
Jego ciało wykupiono i złożono w Gnieźnie, które stało się siedzibą pierwszej metropolii
arcybiskupiej w Polsce. Choć urodził się jako Czech, Wojciech stał się jednym z patronów
chrześcijańskiej Polski. Po kanonizacji męczennika w 999 roku, w następnym roku do
jego grobu pielgrzymował cesarz Otton III. Św. Wojciech jest symbolem duchowej
jedności Europy i jednocześnie wyzwaniem dla współczesnych narodów europejskich.

NASZE SPRAWY
W dniu 25. marca, Ojciec Święty Franciszek
w łączności z biskupami i wiernymi całego świata –
podczas uroczystego nabożeństwa pokutnego w
Bazylice św. Piotra na Watykanie – dokonał kolejnego
aktu poświęcenia całej ludzkości a zwłaszcza
Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
W naszym Sanktuarium łączyliśmy się duchowo
podczas modlitwy o godz. 17.
Papież tym zawierzeniem nawiązał do prośby, jaką Matka Boża przedstawiła
podczas objawień fatimskich:
„Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu
i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje
życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli
nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie,
wywołując wojny i prześladowanie Kościoła.”
Akt poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi to jedna rzecz, a drugą jest nasze
współdziałanie, w dziele zbawienia współczesnego świata. Akt poświęcenia Rosji został
uczyniony, potrzeba teraz naszego zaangażowania w praktykowanie nabożeństwa
wynagradzającego w pierwsze soboty miesiąca jeśli chcemy by zapanował pokój
na świecie.
Stańmy więc wszyscy do tej modlitwy wynagradzającej,
tym bardziej, że ma ona miejsce w pierwszą sobotę miesiąca, czyli w dniu,
w którym sprawowana jest Msza św. w intencji członków Żywego Różańca i ich rodzin
oraz odbywa się zmiana tajemnic różańcowych.
Wystarczy tylko przyjść do kościoła o godz. 17.

PLAN MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
W kwietniu modlitwę różańcową poprowadzą:
04 – 09 kwietnia
11 – 13 kwietnia
19 – 23 kwietnia
25 – 30 kwietnia
2, 4 i 5 maja

-

Apostolstwo Dobrej Śmierci
Róża Rodziców św. Józefa
Róża św. Franciszka
Róża Świętej Rodziny
Róża św. Józefa

Wstawiennicza modlitwa różańcowa
prowadzona jest w kościele po rannej Mszy św.
> SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY <
7. maja – w pierwszą sobotę miesiąca – zapraszamy o godz. 17
na różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi.

MSZE ŚW. na które zapraszamy w kwietniu:
2. kwietnia o godz. 18 - w intencji Wspólnoty Żywego Różańca
(zmiana tajemnic różańcowych).
7. kwietnia o godz. 18 – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów.
9. kwietnia o godz. 7,30 – w intencji Grażyny SNOPEK z racji 70. Urodzin.
11. kwietnia o godz. 18 – w intencji Stanisławy MULARZ z racji 75. Urodzin.
12. kwietnia o godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych
dla śp. Henryka SZCZĘSNEGO – intencja od koleżanek siostry Bożeny.
20. kwietnia o godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych
dla śp. Janiny LULEK – intencja od Żywego Różańca.
22. kwietnia o godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych
dla śp. Henryka SZCZĘSNEGO – intencja od koleżanek siostry Bożeny.
28. kwietnia o godz.18 - z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski
dla dzieci i chrześniaków z Róży Rodziców św. Joanny Beretty Molla.

Wiesławie KOŁOSOWSKIEJ
z Róży św. Rity
składamy serdeczne wyrazy współczucia
i pocieszenia z powodu

śmierci teścia
śp. Władysława KARDASA.
Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Msza św.
o zbawienie wieczne
dla

śp. Władysława KARDASA
od Żywego Różańca
odprawiona będzie
6. września o godz.7,30

REDAKCJA: Rada Żywego Różańca i Teresa Duszyc z Róży św. Rity

