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Sośnicowice, kwiecień/maj  2020.  
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12 kwietnia 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

 

             Dz 10,34a.37-43               

Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,6b-8 

Ew   J  20,1-9 lub Mt 28,1-10 

 

       Pierwszego dnia po szabacie, 

wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 

ciemno, Maria Magdalena udała się do 

grobu i zobaczyła kamień odsunięty od 

grobu. Pobiegła więc i przybyła do 

Szymona Piotra i do drugiego ucznia, 

którego Jezus miłował, i rzekła do nich: 

„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie 

Go położono”.  … 
          Co zobaczyli Maria, Piotr i Jan w 

paschalny poranek? Maria Magdalena zobaczyła 

pusty grób, i zatrzymała się na tym znaku. Nie 

był on dla niej znakiem radosnym. Był raczej 

wspomnieniem cierpienia i smutku. Pogłębił 

w Marii ból Wielkiego Piątku. Szymon Piotr 

zobaczył więcej. Wszedł do grobu i dostrzegł 

ławę, na której spoczywał Zmarły, oraz całun, 

którym owinięte było Jego ciało. Zobaczył 

znaki, ale nie zrozumiał ich sensu. Potem wszedł 

do grobu Jan. Zobaczył to samo, a jednak ujrzał 

i uwierzył. Było to możliwe dzięki sercu, które 

kocha i wie, że jest kochane. Kto doświadcza 

w głębi serca miłości Jezusa, może dogłębnie 

uwierzyć w zmartwychwstanie. Ma bowiem 

przeczucie, a nawet pewność, że miłość jest 

silniejsza od śmierci. Dzisiejsza Ewangelia 

wyraźnie ukazuje drogę uczniów do wiary, 

która ma indywidualny charakter. 

Zmartwychwstały objawia się każdemu w innym 

czasie. Gdy jak Piotr porzucimy własne 

kalkulacje, gdy jak w Janie zacznie dojrzewać 

w nas prawdziwa miłość, gdy jak Maria 

otworzymy się, by przyjąć Jego łaskę… Prośmy 

pierwszych świadków pustego grobu, by 

pomogli nam przeżywać czas paschalny jak oni. 

Może jak Piotr powiemy dziś w pokorze: Panie, 

Ty wszystko wiesz! Ty wiesz, że Cię kocham (J 

21, 17). Może jak Janowi będzie towarzyszyła 

nam głęboka kontemplacyjna świadomość: To 

jest Pan! (J 21, 7). A może jak Maria Magdalena 

podzielimy się z innymi paschalną 

radością: Widziałam Pana i to mi powiedział! (J 

20, 18). 
Jezu, prowadź i mnie od spojrzenia 
zewnętrznego do spojrzenia serca, którym 
jest wiara w Twoje zmartwychwstanie. 
                                                                                                                                  
(M.W.) 

INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek           06.04.2020 r. 

Wielki Poniedziałek 

1630    Różaniec o pokój na świecie 

1700    Za + Michała Doliński w 4 r. śm. 

 

Wtorek   07.04.2020 r. 

Wielki Wtorek 

630   Za + A. Szafranek 

  

Środa   08.04.2020 r.  

Wielka Środa 

 630     Za + syna Tomasza Folwaczny, ojca Jana 

    

Czwartek  09.04.2020. 

Wielki Czwartek 

1800      Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 

 

Piątek  10.04.2020 r. 

Wielki Piątek 

1800   Liturgia Męki Pańskiej 

 

Sobota    11.04.2020 r. 

Wielka Sobota 

1800 Uroczysta Liturgia Paschalna  

 

Niedziela    12.04.2020 r.   

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

600(P) Rezurekcja 

930   Za + Jadwigę Pisula w Kol. R. śm. Męża Wilchelma, 

++ z pokr. 

1100 Do Bożej Opatrzności i MBNP z okazji 40-tej 

rocznicy ślubu Michała i Gizeli Gillner  

1215   …………………………………………………………………..………………………… 
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Poniedziałek     13.04.2020 r. 

Poniedziałek Wielkanocny 

730(P) Za + Józefa Tworuszka na pam. Kol. R. śm. 

930   Za + Elżbietę Szczepanek 

1100 Za + rodz. Binkowski  

1700 Za + Mariana Pieczka na pam. Ur. 

 

Wtorek  14.04.2020 r. 
 

630  Za + Różę Waluga od Heleny i Stanisława 

Jorczyński  
 

Środa    15.04.2020. 

630  Za ++ Annę i Alojzego Tentscher, synów Alfreda, 

Franciszka, Gintra, + córkę Łucję 

 

Czwartek  16.04.2020 r. 

630   ……………………………………………………………………………………………  

1700  Za + matkę Ritę Cieślok na pam. Urodzin 

 

Piątek  17.04.2020. 

930   Za + męża Edmunda, ++ rodziców i teściów 

1700  Za + Wiktora Mandok na pam. urodzin 

 

Sobota    18.04.2020 r. 

630 Za + Różę Waluga od Martyny i Michała  

1700
 Za + ojca Krystiana Konkol na pam. 1 r. śm. 

 

Niedziela    19.04.2020 r.  

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

730(N) Za + Matkę Łucję Franik w 4 r. śm. 

930   Za + matkę Gizelę Heinrich na pam. IV r. śm. 

1100 Za ++ Tomasza i Marię Mainka   

1700 Za + żonę Danutę Klęk na pam. 14-tej r. śm. ++ 

Stefanię i Michała Klęk, + Stefanię Kołtunicką, + 

Jana Babiak i dusze czyścowe 

KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII 

                                                                        

 

19 kwietnia    

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

                                                

Dz 2,42-47             1 P 1,3-9 

Ew   J  20,19-31 
 

    Było to wieczorem owego pierwszego 

dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali 

uczniowie, drzwi były zamknięte 

z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, 

stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój 

wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im 

ręce i bok. …Następnie rzekł do 

Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec 

i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż 

ją do mego boku, i nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym”…. 

       

          Tego wieczoru, kiedy przyszedł 

Jezus do Apostołów, Tomasz 

w odosobnieniu przeżywał dramat śmierci 

swego Pana. Później, gdy przyszedł do 

wspólnoty, nie przyjął świadectwa 

uczniów, mimo że oni przekonywali go. 

Może ból i miłość do Jezusa kazały mu 

zachować powściągliwość, co do tajemnicy 

zmartwychwstania? Nie był w stanie dać 

wiary pogłoskom, nie chciał oprzeć się na 

niepewnych cudzych informacjach. Chciał 

dowodu! Trudności i wątpliwości 

zachwiały wiarę Tomasza. Chciał osobiście 

o wszystkim się upewnić i przekonać. 

Kiedy na własne oczy ujrzał Jezusa, 

sprawdził blizny Jego ran, przestał być 

„niewiernym” i wyznał swoją wiarę: Pan 

mój i Bóg mój! Słowa te są doskonałym 

streszczeniem jego wiary. Podziękujmy 

za ludzi, którzy odbyli długą drogę 

w wierze, aby móc spotkać Pana, 

i podziękujmy za dobroć Jezusa, który 

i nam odsłania siebie. Podziękujmy za 

błogosławieństwo Pana, skierowane do 

tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

Postarajmy się, aby jak najwięcej ludzi 

mogło radośnie wyznawać: Pan mój i Bóg 

mój! 

          Panie Jezu, pomóż nam spotykać 
Ciebie każdego dnia, aby nasza wiara 
mogła pozostać żywa. Spraw także, 
abyśmy stali się wobec innych Twoimi 
świadkami.                                                                                                                                                            
(M.W.) 
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26 kwietnia                                                   

III niedziela wielkanocna                                          

Dz 10, 2,14.22b-32      1 P 1,17-21 

Ew  Łk 24,13-35 

        Oto dwaj uczniowie Jezusa tego 
samego dnia, w pierwszy dzień 
tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej 
Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów 
od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą 
o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy 
tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, 
sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 
Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak 
że Go nie poznali. … 
          Jest pierwszy dzień tygodnia po święcie. 

W piątek ukrzyżowano pośpiesznie 

Nauczyciela. Dziś wszystko wraca do normy. 

Ktoś idzie do pracy, inni udają się w podróż. 

Zwolennicy Jezusa wolą oddalić się z miasta. 

Chcą przedyskutować i przemyśleć sprawy na 

nowo. Idą do miejsca, które znają. Emaus ma 

być ostoją normalnego życia, spokojnym 

światem codziennych drobnych trosk 

i sukcesów. Dwaj uczniowie nie przewidzieli, że 

wędrowanie będzie okazją do podróży przez 

proroctwa. Nie spodziewali się, że w domu 

będzie pierwsza Eucharystia po 

zmartwychwstaniu sprawowana przez samego 

Jezusa. A upragniony cel ich drogi również 

ulegnie zmianie. Spotkanie z Nieznajomym 

przez chwilę wydaje się okazją do 

odreagowania nagromadzonych emocji. Jednak 

interwencja Jezusa, odmienia rozumienie oraz 

zapatrywania na świat i życie. Pozwala im 

zrozumieć sprawy, które tylko pozornie były 

oczywiste. Spotkanie ze Zmartwychwstałym 

nadaje więc wierze nowy wymiar. Wiara nie we 

własne możliwe zasługi, lecz wiara Osobie. 

W centrum jest Jezus, do którego wszystko 

się odnosi i z którym wszystko ma związek. 

Emaus pokazuje, że każdy z uczniów jest 

ważny, Maria  Magdalena, Piotr, Kleofas… nie 

ma tu hierarchii ważności osób ani przywilejów 

pierwszeństwa. Jesteś tylko Ty i przychodzący 

Bóg. 

 

Panie Jezu, Ty jesteś naszą 

nadzieją. Pomóż nam niestrudzenie 

ufać Tobie w momentach zwątpienia 

i rozczarowania. 

                                                                                                    
(M.W.) 

 

 

Poniedziałek     20.04.2020 r. 

1630  Różaniec o pokój na świecie 

1700  W intencji Julii z okazji 15-tych urodzin 

Za + Adeltraud Złotoś  
 

Wtorek   21.04.2020 r. 

Św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła 

630  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Środa   22.04.2020 r.  

630  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Czwartek  23.04.2020 r. 

św. Wojciecha, biskupa i męczennika 

630  ……………………………………………………………………………………………….. 

1700 Za ++ Alfreda i Elfrydę Kropielnicką 

W intencji syna Wojciecha  
 

Piątek  24.04.2020 r. 

Św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera 
i męczennika 

630     ……………………………………………………………………………………………….... 

1700 Za ++ Elżbietę i Konrada Smuda  

 

Sobota    25.04.2020 r. 

Święto św. Marka Ewangelisty 

630 Za + Różę Waluga od Wiesławy i Jana Legutk  

1700
 Za + Renatę Wydra 

 

Niedziela    26.04.2020 r.  

III Niedziela Wielkanocna 

730(P) Za + matkę Gertrudę Kijas na pam. V r. śm. 

930  Za ++ rodz. Różę i Jana Leppich, ++ Gertrudę 

i Tomasza Goldman 

1100 Za ++ Elżbietę i Adama Byrskich 

1700 Za + ojca Jana Szydło w kol. R. śm. 

 



 

St
ro

n
a5

 

  

 

Poniedziałek     27.04.2020 r. 

1630  Różaniec o pokój na świecie 

1700  za + matkę Martę Swientek na pam. Kol. R. śm. + 

ojca Alfonsa Swientek 

Za + Gintra Sosna  
 

Wtorek   28.04.2020 r.  

Św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika 

630  Za + matkę Annę Wojtyczko na pam. Kol. R. śm. 

 

Środa    29.04.2020 r. 

Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła 

630  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Czwartek  30.04.2020 r. 

Św. Piusa V, papieża 

630   za ++ Annę i Józefa Folwaczny 

1700 zajęte  

Za + Gertrudę Piecha  
 

Piątek  01.05.2020 r. 

Św. Józefa Rzemieślnika 

630
 ……………………………………………………………………………………………….. 

1700 W intencji strażaków naszej parafii  
 

Sobota    02.05.2020 r. 

Uroczystość NMP Królowej Polski 

630
 ………………………………………………………………………………………………. 

1700
 Za + Herberta Gajda 

Niedziela    03.05.2020 r.  

IV Niedziela Wielkanocna 

Niedziela Dobrego Pasterza 

730(N) z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 

o dalszą opiekę i zdrowie w  rodz. Hosz 

930   Do MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski 

z prośbą o dalsze w rodzinie Holesz  

1100 Za + Ritę Wojtkowską 

1215 …………………………………………………………………………………… 

1700 Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za 

odebrane łaski z prośbą o zdrowie dla Marii 

Wysocki z ok. 90-tych urodzin 

 

 

 

 

3 maja 

IV Niedziela Wielkanocna 

Niedziela Dobrego Pasterza 

Dz  2,14a.36-41        1 P 2,20b-25 

Ew   J 10,1-10 

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Kto nie wchodzi do 

owczarni przez bramę, ale wdziera się 

inną drogą, ten jest złodziejem 

i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez 

bramę, jest pasterzem owiec. Temu 

otwiera odźwierny, a owce słuchają jego 

głosu; woła on swoje owce po imieniu 

i wyprowadza je. … 

        Na początku dobrze jest uświadomić sobie 

charakter miejsca, w którym były gromadzone 

owce. W owczarni znajdowały się owce wielu 

właścicieli. Przez noc pozostawione były pod 

opieką strażnika, który był za nie 

odpowiedzialny. Te, choć przez noc 

przemieszane, jakby zagubione, gromadziły się 

wokół swojego pasterza. Przebywając wewnątrz, 

nie widziały go, ale rozpoznawały jego głos i swoje 

imię. Pozostawione na noc same, mogły czuć się 

porzucone i samotne bez pasterza (choć on był). 

Rano, po okresie jego nieobecności i braku, 

odnajdują go dzięki temu, że rozpoznają jego 

głos. Obraz  ten otwiera nas na bogactwo Bożego 

oddziaływania na nas i Jego komunikacji z nami. 

W  większości  jednak przypadków 

koncentrujemy się na naszych wyobrażeniach 

o Bogu i Jego sposobach komunikacji z nami. 

Doskonale to oczekiwanie możemy odnaleźć po 

śmierci Jezusa, kiedy wszyscy szukają Go, ale 

takiego, jakiego zapamiętali – składanego do 

grobu, martwego. Również Maria Magdalena 

udaje się do grobu, aby pobyć ze zmarłym 

Jezusem, ale rozpoznaje Jego głos. Doświadcza 

własnej wyjątkowości. Bóg „pamięta” jej imię. 

Znam cię po imieniu – mówi Bóg. To bardzo ważna 

prawda o nas. Wprawdzie jest nas wielu, ale dla 

Boga jesteśmy wyjątkowi. Każdy z nas jest 

niepowtarzalny. Dla Boga zawsze jesteśmy 

drogocenni i to, co robimy, jest ważne. Nasza 

obecność na świecie jest ubogaceniem innych. 

Dzięki nam świat jest pełniejszy i piękniejszy. 

Tak na nas patrzy Bóg. 

Boże, Ty przemawiasz do nas za 

pośrednictwem Pisma Świętego. 

Umocnij nasze pragnienie poznawania 

Ciebie, naucz nas odnajdywać Cię na 

jej kartach. 

                                                                                                                 

( M.W.) 
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10 maja 

V niedziela wielkanocna 

Dz 6,1-7             1P 2,4-9 

Ew J 14,1-12 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„Niech się nie trwoży serce wasze. 

Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. 

W domu Ojca mego jest mieszkań 

wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 

powiedział. Idę przecież przygotować 

wam miejsce. … 
              Są ludzie, którzy lubią zmiany 

i chętnie wyruszają na podbój, w nieznane. Ale 

aby móc się przygotować do wyprawy, trzeba 

mieć gdzie wracać, trzeba mieć swoje miejsce. 

Takim miejscem jest nasz dom.  

W perspektywie chrześcijańskiej patrzymy na 

nasze życie jako na pielgrzymowanie. Nie mamy 

tutaj trwałego mieszkania, bowiem nasza 

ojczyzna jest w niebie. Wobec codziennych 

zmagań, duchowych bojów, niełatwych prób 

wiary, wierzący potrzebuje także domu, 

oparcia, potrzebuje bliskich osób, które dzielą 

z nim wiarę. Takim domem dla wierzącego jest 

wspólnota Kościoła. Jezus pokazuje nam 

ostateczne oparcie, jakie daje nam kochający 

nas Ojciec, który czeka na nas u kresu naszego 

życia. Świadomość, że przemija postać tego 

świata, a jedynie Boże Królestwo trwa na wieki, 

daje nam wolność wobec ludzkich zmiennych 

spraw, naszych sukcesów i niepowodzeń, 

a nawet naszych cierpień, które się skończą. 

W niebie jest mieszkań wiele, to znaczy, że 

każdy się tam odnajdzie ze swoją osobowością, 

swoimi upodobaniami. Nikt nie będzie się czuł 

obco, wykluczony, niezrozumiany czy 

zapomniany. Droga do tego wiecznego domu 

wiedzie przez nasze codzienne życie wiary, 

wiedzie przez nasze związanie z Osobą Jezusa, 

który jest Życiem. Wiedzie przez słuchanie 

słowa Jezusa, który jest Prawdą, i przez 

naśladowanie Go, który jest Drogą. Wiedzie 

przez wypełnianie Jego nakazów, które 

oświecają nasze sumienia. Jezus pozwala nam 

także przezwyciężyć nasze lęki wobec 

potężnego Boga, który, objawia prawdziwe, 

pełne dobroci i miłosierdzia oblicze Ojca, 

czekającego na nas na końcu naszego życia. 

 

        Jezu Chryste, uczyń z nas 

godnych domowników Boga. Niech nasze 

czyny dają świadectwo naszego 

chrześcijaństwa.  

(M.W.) 

 

Poniedziałek     04.05.2020 r. 

Wspomnienie św. Floriana, męczennika 

1630  Różaniec o pokój na świecie 

1700
  Za ++ rodz. Jana i Martę Goik  

W intencji Róży św. Katarzyny  
  

Wtorek   05.05.2020 r. 

Św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera 

630   …………………………………………………………., 

 

Środa   06.05.2020 r.  

Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba 

630   ………………………………………………………………………………………… 

1700 Do Bożej Opatrzności MBNP z podz. Za odebrane 

łaski z prośbą o dalszą opiekę z ok. 80-tych 

urodzin Jerzego Heryszek  

 

Czwartek  07.05.2020 r. 

630  ……………………………………………………………………………………………….. 

1700 za + Michała Mandel na pam. Kol. R. śm. 
 

Piątek  08.05.2020 r. 

św. Stanisława, biskupa i męczennika, 

630  Za + Różę Waluga od Beaty i Piotra Wańczyk 

  

Sobota    09.05.2020 r. 

630  ……………………………………………………………………………………………….. 

1700 za + męża Józefa Kanię 

 

Niedziela    10.05.2020 r. 

V Niedziela Wielkanocna 

730(P) Za ++ rodziców Adelę i Józefa Czech, ++ z rodziny 

930   Z okazji urodzin Urszuli Sosna i wnuczki Natalii 

1100 …………………………………………………………………………………………  

1700 ……………………………………………………………………………………………….. 
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Poniedziałek     11.05.2020 r. 

1630  Różaniec o pokój na świecie 

1700  ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Wtorek   12.05.2020 r.  

630  Św. Nereusza i Achillesa, męczennika  
 

Środa    13.05.2020 r. 

NMP Fatimskiej 

1800 W intencji czcicieli MB Fatimskiej 

 

Czwartek  14.05.2020 r. 

Święto św. Macieja Apostoła 

1700 Za + ojca Gotfryda Rudzkiego na pam. I r. śm. 

 

Piątek  15.05.2020 r. 

630    Za + Łucję Jonda w r. śm. 

1700
 Za + męża Gerarda Cieślok na pam. Urodzin 

 

Sobota    16.05.2020 r. 

św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika 

1700
 Za ++ Jadwigę i Gotfryda Boeschel 

 

Niedziela    17.05.2020 r.  

II Niedziela Adwentu 

730(N) Za ++ Martę i Wilhelma Michalik, Helenę 

i Emanuela Szymik 

930   Za + Augustynę Tworuszka 

1100 ……………………………………………………………………………………………….. 

1700 Za + matkę Martę Drost na pam. Urodzin, ojca 

Józefa    

 

KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII 

                                                                        

17 maja 

VI niedziela  wielkanocna 

Dz 8,5-8.14-17     1P 3,15-18 

Ew  J 14,15-21 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie 

zachowywać moje przykazania. Ja zaś 

będę prosił Ojca, a innego 

Pocieszyciela da wam, aby z wami był 

na zawsze, Ducha Prawdy, którego 

świat przyjąć nie może, ponieważ Go 

nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, 

ponieważ u was przebywa i w was 

będzie.”… 
           Jezus rozpoczyna obietnicę zesłania 

Ducha Świętego od słów: Jeżeli Mnie 

miłujecie, będziecie zachowywać moje 

przykazania. Miłość do Niego uwidacznia się 

w zachowywaniu wszystkich przykazań. 

Wielkim pokrzepieniem dla apostołów i dla nas 

jest zapewnienie Jezusa, że ten Pocieszyciel 

będzie z Jego uczniami na zawsze, czyli aż do 

końca świata! Działalność Parakleta jest 

skuteczna, chociaż On sam przebywa na ziemi 

niewidzialnie. Jezus nazywa Go Duchem 

Prawdy, bo uczy On prawdy i strzeże 

wyznawców Jezusa od błędów w sprawach 

wiary. Oprócz obietnicy zesłania Ducha 

Świętego apostołowie usłyszeli jeszcze inne 

pocieszające słowa: Nie zostawię was 

sierotami: Przyjdę do was. Chrystus miał na 

uwadze przyjście po swym zmartwychwstaniu 

i nadejście do wszystkich ludzi przy końcu 

świata. On chce, abyśmy poprzez życie wiarą 

i zachowywanie Bożych przykazań odnawiali 

oblicze ziemi i ludzkie serca.  On poucza 

także poprzez nauczanie papieża i Kościoła. 

Zachęca i dodaje odwagi. Daremnie by 

przychodził do nas Duch Prawdy, gdyby 

brakowało nam chęci słuchania, zachowywania 

Bożych przykazań i przyjmowania słowa Pana, 

bo cóż mógłby nam przypominać, co wyjaśniać 

i do czego dodawać odwagi? Przepraszamy 

Cię, Duchu Święty, że tyle razy byliśmy 

nieuważni wobec Bożego Słowa 

i zmarnowaliśmy Twoje działanie w nas. 

Chcemy się zmienić! Boże Ojcze, nie 

zaprzestań posyłać nam Tego, który jest 

najmilszym z gości – Duchem Prawdy 

i weselem naszych serc. 

        Duchu Święty, Tobie oddajemy 

się w całości. Pomóż nam 

współpracować z Tobą, abyśmy miłość 

do Boga, którą wyznajemy, 

potwierdzali naszymi czynami.                                                                                     
    (M.W.) 
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              Intencje   Róż    Różańcowych  

             

 

Ogłoszenia: 

Porządek   transmitowanych   nabożeństw  Wielkiego Tygodnia 
 

Wielki. Czwartek 
 godz.18.00   Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 
 

Wielki. Piątek 

godz.7.00      Ciemne Jutrznie/przygotowujemy teksty ze stron internetowych z Li-
turgii Godzin/ 

godz.15.00     Droga Krzyżowa   

godz.18.00      Liturgia Męki Pańskiej 

 

                                            Wielka Sobota 

godz.7.00        Ciemne Jutrznie 

godz.18.00      Uroczysta Liturgia Paschalna 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

godz.6.00          Rezurekcja  

godz.9.30          Msza św. 

 

Ogłoszenia będą podawane w trakcie niedzielnych mszy św. Na Facebooku strona Radia 

Jakub. Na stronach parafii w zakładce Słowo proboszcza znajdziemy teksty traktujące 

o przeżywanej obecnie sytuacji. 
 

Redakcja: ks. Marcin Gajda, Roksana Cieślok, , Barbara Ludwig, Brygida Hosz. Monika 
Wolke Sabina Sołtysek,  

 

Adres: glosswjakuba @op. pl    

Z  ŻYCIA  PARAFII 

kwiecień - o oddalenie epidemii oraz o opiekę dla   

personelu medycznego 

  

maj - o pomnożenie wiary i opiekę Matki  Bożej 

 
 


