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Panie Jezu, lekarzu
naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji
ogólnoświatowego
zagrożenia, ale ufamy
Tobie, udziel nam
pokoju i zdrowia.
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Dlaczego „Posłaniec” numer 99½?
Przed każdym kolejnym numerem „Posłańca św. Jacka”, na zebraniu Redakcji,

omawia się podział artykułów do napisania. Już na dwóch ostatnich
spotkaniach rozmawialiśmy o „Posłańcu św. Jacka”, który w Niedzielę Palmową
ukazałby się z nr „100”.
Wraz z planowaniem tego setnego numeru pomyśleliśmy o: nowej szacie
graficznej, nowej czcionce, wydaniu w pełni kolorowym ze wspomnieniami
redaktorów pierwszych numerów… Pomysłów zrodziło się naprawdę wiele.

Niestety, w związku z obecną sytuacją, na ten setny numer musimy jeszcze
poczekać. Dlatego obecny „Posłaniec” o numerze 99 i ½ publikujemy w formie
elektronicznej, ale już w nowej szacie graficznej. Istnieje możliwość zapisania się
na papierową wersję tego numeru przez formularz zgłoszeniowy na naszej
stronie internetowej (www.swjacek-gliwice.pl/poslaniec-sw-jacka lub kod QR)
i odbioru w kancelarii parafialnej lub zamówienia wysyłki Pocztą Polską na
wskazany adres.

Wszystkich naszych stałych czytelników serdecznie pozdrawiamy!

„Gdzie dwaj albo trzej…”
W tym trudnym dla wszystkich czasie, Kościół nie może zaniedbać

podstawowej swojej misji niesienia Dobrej Nowiny. Słowa otuchy i nadziei
niekiedy o wiele więcej znaczą niż wszystkie do tej pory w niezliczonej ilości
informacje o koronawirusie. Te informacje mogą wystraszyć i pogrążyć
w niepewności. Jednak człowiekowi wierzącemu każdego dnia przyświeca
nadzieja, że Pan Jezus nie pozostawi nas samymi, że jest z nami „przez wszystkie
dni, aż do końca świata” (Mt 28, 20). A jest z nami przez naszą wspólną modlitwę,
bo „gdzie dwaj lub trzej zbierają się w Jego imię, tam On jest pośród nich” (por.
Mt 18, 20).

W tym miejscu chciałbym wyrazić wdzięczność, nas duszpasterzy, za Waszą
obecność na modlitwie każdego wieczoru. My w kościele przed Najświętszym
Sakramentem, a Wy w swoich domach, i to nie tylko nasi parafianie, ale często
osoby także spoza granic naszej Ojczyzny, łączymy się na Różańcu, zanosząc
gorące prośby o ustanie pandemii koronawirusa.

Za ten dar wspólnej modlitwy trzeba Panu Bogu dziękować! Trzeba Mu
dziękować za Wasze rodzinne, małżeńskie domowe Kościoły, które być może na
nowo odrodziły się, będąc wsparciem, ale przede wszystkim świadectwem
małżonków dla siebie nawzajem, dalej - rodziców, dziadków dla dzieci
i młodzieży. To najpiękniejsza lekcja religii, to świadectwo, które pozostanie do
końca życia w młodym człowieku, i gdy się kiedyś znajdzie w trudnej sytuacji,
poprosi wtedy swoich najbliższych i powie: „chodźcie, pomodlimy się wspólnie,
bo moi rodzice też tak robili, kiedy przeżywaliśmy niełatwy czas”.

“Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza
modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie
potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od
wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”, mówił
św. Jan Paweł II.

Tak rozpoczęliśmy na naszej stronie internetowej
pierwszy komunikat informacyjny (12.03.2020, godz. 15:00)
dotyczący obecności COVID-19 w naszym kraju. Tuż po
słowach Jana Pawła II dodaliśmy: “W obliczu trudnej
sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa
COVID-19 prosimy o wspólną modlitwę w intencji
wszystkich, którzy swoją pracą pomagają nam utrzymać
bezpieczeństwo - za służby sanitarne i medyczne; za służbę
zdrowia oraz za tych, którzy muszą w tych dniach
podejmować trudne i odpowiedzialne decyzje. Nie traćmy
nadziei i ufności.” Te słowa, mimo, że mijają już ponad
3 tygodnie od tego, jak nasz świat obiegły te przerażające
informacje, są nader aktualne.

Mówi się, że kobieta jest "przy nadziei", kiedy oczekuje
na dziecko. Nadzieja powinna jednak towarzyszyć nam i na
co dzień. To ona powinna być motorem naszego działania,
kiedy wszystko inne zawiedzie - szczególnie teraz,
w czasach pandemii.

Niesamowite historie o nieustannej nadziei znajdziemy
także w Piśmie Świętym, a jedną z najpiększniejszych jest
tragiczna sytuacja, która spotkała kobietę cierpiącą na
krwotok. Ewangelia św. Markaw 5 rodziale opisuje sytuację,
w której nie chciałby się znaleźć nikt z nas: "Pewna kobieta
od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele
przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała,
a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej"

(Mk 5, 25-26). Dwanaście lat to bardzo długi czas - każdy
z nas to przyzna. Tyle trwała jej choroba i przez tyle lat
uchodziło z niej życie. Wiemy jednak też, że nie straciła
nadziei, a wręcz przeciwnie - jej nadzieja była niesamowita!
Mówiła przecież sobie: "Żebym się choć Jego płaszcza
dotknęła, a będę zdrowa". i my nieraz znajdujemy się
w sytuacji tak beznadziejnej, że brakuje aż nadziei. Być
może właśnie jest tak teraz - gdy tyle negatywnych
wiadomości nieustannie do nas dociera, kiedy musimy
w izolacji spędzać każde kolejne dni, kiedy nie wiemy kiedy,
jak, a przede wszystkim czy obecny kryzyz związany
z COVID-19 się skończy. Czy nie poddajemy się jednak zbyt
szybko?

Po drugie, kobieta z krwotokiem nie cierpiała tylko
z powodu choroby. Według prawa żydowskiego była ona
rytualnie nieczysta, czyli praktycznie odrzucona przez
społeczeństwo, przez całe dwanaście lat. Pan Jezus więc
nie przywraca tylko zdrowia, ale także oddaje jej życie.
Znowu może być częścią tego świata. Ale trzeba nam
zauważyć, że podejście do Jezusa nie było jednak sprawą
łatwą - cierpiąca na krwotok z pewnością obawiała się
reakcji ludzi i Jego samego. Jak możemy wywnioskować
z tekstu Ewangelii - podeszła ona od tyłu, po cichu, żeby
nikt nie zauważył. Wiele lęków i wstydu musiała nosić
w swoim sercu. Ciężko jej było wyjść z tym do kogokolwiek.
Może dziś jest dogodny czas, by otworzyć się przed
Jezusem. On nie chce nas oceniać i strofować. Chce tylko
zmiłością wysłuchać i przytulić. Możewłaśnie dzisiaj - kiedy
tyle niewiadomych przed nami, kiedy tyle strachu
w naszych sercach, może właśnie dzisiaj jest dobry czas, by
Mu zaufać?

Co ciekawe, Jezus, zaraz po uzdrowieniu kobiety
z krwotokiem, udaje się, by wskrzesić córkę Jaira
(Mk 5, 35-43). Te dwie historie są mocno ze sobą splecione.
Dziewczynce też przywrócone zostaje życie. Jezus
wypowiada do niej bardzo ważne słowa i dziś każdy z nas
powiniem usłyszeć je na nowo: "Dziewczynko, mówię ci,
wstań!". w każdym z nas głęboko tkwi mała dziewczynka,
takie małe dziecko. Ta radosna, przebojowa osobowość,
która kocha żyć, tańczyć i spotykać się z ludźmi. Ta, której
codzinny uśmiech powala na kolana i dzięki której po
prostu chce się nam żyć. Niestety, dzisiejsza codzienność
często nas przytłacza i z radosnego dziecka przemieniamy
się w smutną isotę. Nie dajmy się temu! Jezus chce dziś
w każdej z nas na nowo obudzić dziecko, Boże dziecko!

Dlatego dzisiaj, w czasach pandemii porozmawiaj
z kobietą, która nie straciła nadziei przez dwanaście lat,
przyjrzyj się rodzicom, którzy nie utracili wiary nawet, gdy
ich córka zmarła. Powierz Jezusowi swoją trudną sytuację,
która może równie długo czeka na rozwiązanie. Pozwól, by
Jego nadzieja stała się twoim udziałem. Dla Boga nie ma
rzeczy niemożliwych - wystarczy, że naprawdę dotkniesz
sercem Jego płaszcza.

JAK NIE STRACIĆ NADZEIWOBLICZU KRYZYSU?
Pandemia COVID-19 dotyka także życia naszej parafii i naszego serca.

Mimo, że w tych dniach kościół stoi pusty - On jest!

https://www.swjacek-gliwice.pl/poslaniec-sw-jacka
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Poniedziałek + wtorek + środa + sobota:

• 7:00 - 8:00 - salka "Matki i dziecka"
- możliwość Spowiedzi Świętej**

• 7:00 - 8:00 - kościół
- adoracja Naświętszego Sakramentu*

• 17:00 - 18:00 - salka "Matki i dziecka"
- możliwość Spowiedzi Świętej**

• 17:00 - 18:00 - kościół
- adoracja Naświętszego Sakramentu*

• 20:30 - transmisja w internecie
- Modlitwa Różańcowa o pokój serc

Czwartek:

• 7:00 - 8:00 - salka "Matki i dziecka"
- możliwość Spowiedzi Świętej**

• 7:00 - 8:00 - kościół
- adoracja Naświętszego Sakramentu*

• 16:00 - 17:00 - salka "Matki i dziecka"
- możliwość Spowiedzi Świętej**

• 16:00 - 17:00 - kościół
- adoracja Naświętszego Sakramentu*

• 17:10 - transmisja w internecie
- Droga Krzyżowa i katecheza dla dzieci

• 20:30 - transmisja w internecie
- Modlitwa Różańcowa o pokój serc

Piątek:

• 7:00 - 8:00 - salka "Matki i dziecka"
- możliwość Spowiedzi Świętej**

• 7:00 - 8:00 - kościół
- adoracja Naświętszego Sakramentu*

• 16:00 - 17:00 - salka "Matki i dziecka"
- możliwość Spowiedzi Świętej**

• 16:00 - 17:00 - kościół
- adoracja Naświętszego Sakramentu*

• 17:10 - transmisja w internecie
- Droga Krzyżowa z wypominkami

• 20:30 - transmisja w internecie
- Modlitwa Różańcowa o pokój serc

Niedziela:

• 11:00 - transmisja w internecie
- Msza Święta

•20:30 - transmisja w internecie
- Modlitwa Różańcowa o pokój serc

* pamiętajmy, by w kościele nie przebywało więcej niż 5 osób
jednocześnie. W imię miłości braterskiej, jeśli trzeba, poczekajmy
chwilę na zewnątrz.

** spowiedź możliwa jest tylko w salce "Matki i dziecka", gdzie
jesteśmy w stanie zapewnić sobie i Wam bezpieczeństwo. Dbając
o Wasze i nasze zdrowie w czasie spowiedzi zachowajmy
odpowiednią odległość między penitenetem a spowiednikiem. Jeśli
nie wiesz jak tam trafić, wejdź do kościoła, a dalej poprowadzą Cię
znaki i strzałki.

Otrzymujemy od Was bardzo wiele serdecznych słów
wdzięczności i życzliwości. Panu Bogu i Wam, nasi kochani
parafianie i wszystkim tym, którzy przez Internet mają
z nami kontakt, chcemy także podziękować: za to że
jesteście z nami, że przez codzienny różaniec tworzymy
wspólnotę wiary. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy
do tych wszystkich, którzy przez wpłatę/przelew na konto
naszej parafii, rozumieją ten trudny czas także pod
względem materialnym funkcjonowania parafii. Za waszą
troskę i materialną pomoc z serca dziękujemy!

Numer konta naszej wspólnoty parafialnej to:
54 1240 1343 1111 0000 2360 1015.

HARMONOGRAM ŻYCIA DUSZPASTERSKIEGO
Kiedy, co i gdzie w naszej parafii?

PODZIĘKOWANIE

Wielki Post to czas nawrócenia. W polskiej tradycji
kulminacją tego procesu jest najczęściej przystąpienie do
sakramentu pokuty i pojednania. Dlatego od dziesięcioleci
ostatnie tygodnie przed Wielkanocą były w Kościele
w Polsce czasem, w którym katolicy tłumnie szli do
spowiedzi. W wielu kościołach tworzyły się kolejki do
konfesjonałów.

Epidemia praktycznie uniemożliwia kontynuowanie
w tym roku tej praktyki w niezmienionej formie.
Indywidualna spowiedź „uszna” tak wielkiej liczby ludzi
w tak krótkim czasie zwiększyłaby niepomiernie ryzyko
rozprzestrzenienia się niebezpiecznej dla życia choroby.

Co więc zrobić, kiedy nie mogę z przyczyn ode mnie
niezależnych przystąpić do spowiedzi, albo np. chcę
zachować kwarantannę lub nie zarazić innych?

W tym wypadku mamy do czynienia z sytuacją
nadzwyczajną. I wtenczas zarówno Boże miłosierdzie jak
i Kościół wychodzą nam naprzeciw. Wystarczy zrobić
rachunek sumienia i wzbudzić żal doskonały, to znaczy, nie
pod wpływem strachu przed potępieniem, ale z miłości do
Boga. Jeśli sytuacja nadzwyczajna ustąpi, wtedy należy
pójść do spowiedzi do konfesjonału i wyznać grzechy. Jeśli
nie ustąpi, ufamy, że Bóg w swoim miłosierdziu odpuścił
grzechy, bo Bóg nigdy nie nakazuje nam czynić rzeczy
niemożliwych.

Jednak do żalu doskonałego należy podejść ze
spokojem. Doskonałość nie polega tutaj na absolutnej
miłości do Boga, której nie mamy, ale takim akcie woli, na
jaki nas póki co stać. Ważne, byśmy mieli przed oczyma
kochającego Boga i Ojca oraz żałowali, że obraziliśmy
osobę nam bliską. Żal doskonały nie polega na
intensywnych uczuciach, które nie muszą wystąpić.
Wystarczy świadomość i poznanie, że moimi grzechami
naruszyłem relację miłości do Boga. Jeśli więc ktoś nie
może się teraz wyspowiadać, nie powinien ulegać panice,
lecz na modlitwie z ufnością wyznać Bogu swoje grzechy
i prosić o miłosierdzie.

Co to jest komunia duchowa?

Sobór Trydencki (1551 rok) naucza: „Odnośnie do
korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi
słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego
przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko
sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo,

mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów
podawany niebiański chleb – żywą, wiarą,

która działa przez miłość’ –
odczuwają jego owoc

i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno
sakramentalnie, jak i duchowo”.

W obecnej sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia
komunii świętej poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej,
można – jeśli jest się w stanie łaski uświęcającej – wzbudzić
pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu
w dowolnej formie, prosząc jednocześnie o sakramentalne
zjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym. Skutkuje to
faktycznym przyjęciem łaski sakramentu. Najlepiej uczynić
to w trakcie uczestnictwa w transmisji Mszy Świętej.

W przyjęciu komunii duchowej może na pomóc
następująca modlitwa:

Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym
Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę
zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie
mogę Cię przyjąć
sakramentalnie, przyjdź
przynajmniej duchowo do
mego serca. Jednoczę
się z Tobą, jakbyś
rzeczywiście był we mnie
obecny. Oddaję Ci się
zupełnie i proszę
gorąco: nie dozwól,
abym kiedykolwiek
oddalił się od Ciebie.
Amen.

SPOWIEDŹŚWIĘTA

KOMUNIADUCHOWA

SPOWIEDŹ I KOMUNIAWCZASACH PANDEMII
Na czym polega komunia duchowa i co ze spowiedzią?

“Chciałem księdzu Proboszczowi dać CZEŚĆ :)”
- z takim podpisem dostaliśmy to zdjęcie od parafian.

Dziękujemy!

Domowy kościół



TERAZ NASZE RODZINY SĄ JESZCZE BARDZIEJ NASZYM KOŚCIOŁEM!
Jak przygotować się do świąt, żeby spędzić je z Bogiem?

Kochani, ten czas będzie dla nas inny - i chyba to zdanie
słyszeliśmy już tysiące razy w ostatnich tygodniach.

Ale, prawdą jest także, że czasWielkiego Tygodnia i czas
Świąt Wielkiej Nocy to dla nas inny czas. Czas nadziei, że
śmierć przegrywa, że Jezus wygrywa z naszymi grzechami,
naszymi słabościami. Nie możemy o tym zapomnieć!

ProponujemyWam, żebywwaszych domach też dobrze
przeżyć ten czas budowania nadziei i jednoczenia się wokół
krzyża Chrystusa:

Niedawno była V niedziela Wielkiego Postu… taka inna
niż zwykle, niż od początku naszego istnienia, bo nawet
stulatkowie czegoś takiego nie doświadczyli. Jak zapewne
wszyscy dobrze pamiętamy, w tę niedzielę w tradycji
Kościoła robi się coś, co trochę niepokoić powinno,
a mianowicie zakrywa się krzyże. Być może co roku
umykało to naszej uwadze, bo kilkukrotne spojrzenie nie
koduje na długo. To piękna tradycja, którą warto
podtrzymać.

W tym roku nie będzie tego widać wcale w kościołach,
natomiast… w każdym domu mamy krzyż – duży, mały,
malutki, mikroskopijny. Zróbmy więc dla niego specjalne
miejsce – może lepiej na te dni do Wielkiego Piątku zdjąć
go ze ściany i przybliżyć do rzeczywistości „stołu”
rodzinnego?

Zasłońmy krzyż kawałkiem płótna (razem, rodzinnie,
przy wieczornej modlitwie) – wiemy, że to krzyż i wiemy, co
na tym krzyżu się dokonało! Używamy zasłon, by
przypominały nam o szczególnym czasie. Patrząc na
zasłonięty krzyż od razu wiemy, że coś jest nie tak. Niech ta
zasłona będzie zachętą do przygotowań, by wWielki Piątek
wspólnie, rodzinnie odsłonić go. Wtedy bowiem gdy czytać
będziemy w domach opis męki Pańskiej nasze zmysły
inaczej będą się koncentrować, by współodczuwać. Te
zasłony to trochę jak „post” dla oczu, by oczy serca
wyostrzyły swoje spojrzenie.

Oczekiwanie ma sens kiedy wiemy, że się skończy –
wiemy, że dwa tygodnie miną szybko i zasłona opadnie…
nie będzie ona na zawsze. Zakrycie krzyża jest nienaturalne.
Te dwa tygodnie niech wzbudzą w nas pragnienie
widzenia. Kiedy będziemy zdejmować te zasłony to
pamiętajmy, że żyjemy w świecie „zasłoniętym”, na
wygnaniu, że prawdziwy dom jest gdzie indziej. Jego
śmierć przyniosła nam życie wieczne. Dopiero nasza śmierć
sprawia, że zasłona zostaje uniesiona i wtedy zobaczymy
piękno wszystkiego w naszym życiu.

PANDEMIA KORONAWIRUSA

#ZOSTAŃWDOMU
Co się zmienia? Najważniejsze informacje przed Wielkim Tygodniem.

WIELKI TYDZIEŃ IWIELKANOC 2020 | TRANSMISJEW INTERNECIE
Jak dobrze i owocnie przeżyć ten święty czas?

więcej o komunii duchowej i spowiedzi przeczytasz na str. 5

Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie powagi
obecnej sytuacji i dostosowanie się do obowiązujących
rozporządzeń państwowych i kościelnych. W wydanym 25
marca dekrecie - w związku z nowymi postanowieniami
rządu dotyczącymi epidemii - bp Jan Kopiec podtrzymuje
wcześniejszą decyzję o sprawowaniu liturgii bez udziału
wiernych. Równocześnie udziela dyspensy od obowiązku
uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i w uroczystości - aż
do odwołania. Jednocześnie biskup gliwicki zachęca do
przyjmowania Komunii świętej duchowej.

Jak będzie wyglądałWielki Tydzień?

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej
sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie
sprawował liturgię najważniejszych dni w roku bez udziału
wiernych. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz
w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie
wiernych i całej ludzkości chcemy przyjąć nowe wytyczne
dotyczące Wielkiego Tygodnia:
•nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu
w Ciemnicy (Wielki Czwartek) i Bożym Grobie (Wielka
Sobota) ani adoracji Krzyża (Wielki Piątek);
•nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów
wielkanocnych;
•kościół będzie otwarty poza godzinami celebracji,
jednak BARDZO PROSIMY, aby jednocześnie nie było
więcej niż 5 osób.

Co z odwiedzinami chorych i spowiedzią przed świętami?

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie
wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności
penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź.
Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności
wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu
łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu
doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania
się jak najszybciej”. w związku z tym i nowym
rozporządzeniem biskupa gliwickiego nie będzie:
•odwiedzin chorych (za wyjątkiem osób
w niebezpieczeństwie śmierci);

• organizowana spowiedź przedświąteczna.

Czas próby

Sługa Boży ks. Jan Franciszek Macha 2 kwietnia 1942 r.
napisał w mysłowickim więzieniu, mieszczącym się
niedaleko kościoła: „Dzisiaj w Wielki Czwartek otrzymałem
zezwolenie do pisania. Jestem, chwała Bogu, zdrowy. Jest
mi bardzo ciężko, że niemogę brać udziału w tych pięknych
ceremoniach Wielkiego Tygodnia. Jest mi bardzo smutno,
jak słyszę, jak dzwony kościelne dzwonią. Jestemwten czas
w myślach, tam przy ołtarzu, który jest około 200 m
oddalony od mojej celi. Czas postu już za nami. Następnie
zaśpiewamy to wesołe «Alleluja». Niestety, ja nie mogę
zWami śpiewać, alewychwalamBoga na ten sposób, który
jest tutaj możliwy i proszę Wszechmocnego, żeby Was
kochani Rodzice pocieszył”.

E-kościół w Kościele

Trudne to wszystko, lecz trudne nie znaczy niemożliwe.
Bóg zawsze patrzy na serce i na to, czego ono pragnie, albo
inaczej: za Kim tęskni? Jesteśmy świadkami największej
zmiany/przemiany w Kościele, lecz Jezus jest ten sam
niezmienny. Chcemy razem z Wami przeżyć te
nadchodzące tygodnie w naszym „e-kościele” za
pośrednictwem transmisji internetowych. Ta forma
łączności i budowania wspólnoty Kościoła nie tylko dla
Was jest czymś nowym. To trudny moment również dla nas
duszpasterzy, ale wierzymy, że choć zamarł świat,
człowiek… to On żyje, jest i działa.

WIELKI CZWARTEK:

18:00 - Msza Święta (przewodniczy bp Gerard Kusz)

WIELKI PIĄTEK:

08:00 - Droga Krzyżowa

15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

18:00 - Liturgia Wielkiego Piątku

WIELKA SOBOTA:

21:00 - Liturgia Paschalna

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA:

11:00 - Uroczysta Msza Święta

20:30 - Modlitwa Różańcowa o pokój serc

PONIEDZIAŁEKWIELKANOCNY:

11:00 - Uroczysta Msza Święta

20:30 - Modlitwa Różańcowa o pokój serc

Wszystkie transmisje są dostępne na naszej stronie
parafialnej oraz na profilu na Facebooku. Uprzejmie prosimy, by
umożliwić osobom starszym i chorym wspólną modlitwę -
wystarczy nieraz smartfon czy dodatkowy laptop.

#pomóżseniorom

Kaplica z tyłu kościoła stała się ostatnimi dniami
centrum życia liturgicznego

Ręcznie wykonane stacje Drogi Krzyżowej
to dobry sposób na rodzinną modlitwę z dziećmi

Transmicje można znaleźć na parafialnym
Facebook’u oraz na stronie www.



PANDEMIA KORONAWIRUSA

Niedziela Palmowa (czyli Niedziela Męki Pańskiej):

W naszych domach rodzinnie zróbmy palemki w domu
– z tego, co mamy… takie nasze, proste, domowe. Podczas
Mszy Świętej o godz. 11:00 (transmisja na żywo) poświęcimy
je, by były w naszych domach.

Wielki Wtorek:

W piątek przed Niedzielą Palmową przeszlibyśmy
wspólnie z parafią NMP Wspomożenia Wiernych Drogą
Krzyżową ulicami naszej Sośnicy. Niech ten wtorek będzie
dniem dla dzieci - przygotujmy w rodzinach krzyż - taki
domowej roboty, z tego co mamy - może z masy solnej,
kawałków drewna. Wykorzystajmy kreatywność naszych
pociech. Przyda nam się ten krzyż na Drogę Krzyżową
w piątek.

Wielki Czwartek:

To dzień Eucharystii, dzień, w którym wspominamy
łamanie chleba z Apostołami. To czas, by w naszych
rodzinach zrobić medytację o chlebie. Jak to może
wyglądać? Kilka propozycji:

•Kup, a najlepiej upiecz sam(a) albo
rodzinnie bochenek chleba - zrób
frajdę dzieciakom! Instrukcja
znajduje się na stronach Gościa
Niedzielnego (sprawdź artykuł:
“#Zostańwdomu i upiecz chleb” -
wyszukaj w Google, albo użyj kodu
QR);

•Upieczony chleb połóż na obrusie na środku stołu,
zapal świeczkę;

•Zbierz całą rodzinę razem, opowiedz dzieciom cały
proces, dzięki któremu mamy chleb na stole –
począwszy od posiania ziarna, przez żniwa, młyn,
zrobienie ciasta, wypiek i… pachnący, chrupiący chleb,
który znajduje się przed nami;

•Odnieść to wszystko do Eucharystii – Chleb na życie
wiecznego – dany nam przez Pana Jezusa;

•Na koniec spożyć go wspólnie… sam chleb, poczuć go
w dłoniach, powąchać, w ustach potrzymać;

•W czasie spotkania możesz włączyć jakąś dobrą
playlistę z pieśniami Wielkopostnymi (poszukaj
playlisty “Z głębokości wołam” Stacji7 na Spotify, albo
włącz “Pieśni Wielkopostne” dominikanów na
YouTube).

Liturgia Wielkiego Czwartku rozpocznie się o 18:00.
Transmisję (na stronie www i parafialnym Facebooku)
rozpoczniemy piętnaście minut wcześniej - przygotuj
wcześniej miejsce modlitwy, byśmy mogli punktualnie
rozpocząć modlitwę. Eucharystii będzie przewodniczył, jak
to jest w tradycji już naszej parafii, ks. bp Gerard Kusz.
Podczas tej naszej wieczornej modlitwy niech
wybrzmi dziękczynienie za dar kapłaństwa i za kapłanów,
których Bóg postawił na naszej drodze – za tych, co chrzcili,
co uczyli wiary na wielu poziomach, co spowiadali, co
błogosławili małżeństwo, co nieśli sakrament chorych… Nie
zapomnijmy w modlitwie o naszych biskupach i papieżu
Franciszku.

Wielki Piątek:

To wyjątkowy dla nas dzień, w którym Kościół nie
sprawuje Najświętszej Ofiary. Mamy dzisiaj cały dzień, by
odprawić Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (transmisja o 8:00
z naszego kościoła). Przyda nam się krzyż, który zrobiliśmy
we wtorek w naszych rodzinach.

Zbierzmy się razem przy stole, na którym jest zasłonięty
krzyż (ten, który wykonaliśmy) i módlmy się w intencjach
podanych w czasie liturgii Męki Pańskiej. Niech członkowie
rodzin przygotują poszczególne wezwania – nie
wyłączajmy tych najmniejszych. Wzór modlitwy na ten
dzień znajduje się na ostatnich stronach tego Posłańca.

O godzinie 15:00 zapraszamy na transmisję i modlitwę
Koronką do Bożego Miłosierdzia. Liturgia Wielkiego Piątku
będzie transmitowana o 17:45 (rozpoczniemy o 18:00) -
włącz wcześniej i przygotuj się do wspólnej modlitwy.

Wieczorem, po transmisji Liturgii, polecamy
zrobić osobistą/rodziną adorację Krzyża – odsłonić go,
przeczytać fragment Ewangelii o Męce i Śmierci Pana
Jezusa. w trakcie można skorzystać z pieśni pasyjnych,
których tyle mamy i znamy - zaśpiewać je wspólnie
w rodzinie.

Wielka Sobota:

To szczególny dzień ciszy – zapraszamy, na ile to
możliwe, bymniej mówić, ale i mniej słuchać radia, telewizji
itp.

W modlitwie porannej polecamy wspomnieć Zmarłych,
którzy odeszli w nadziei zmartwychwstania… rozważmy
tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa by połamać
bramy śmierci i wyprowadzić stamtąd dzieci Boże.

W czasie Wigilii Paschalnej jest obfita lektura Bożego
słowa, dlatego w ciągu dnia podjąć można niektóre jej
elementy:

• czytanie o stworzeniu świata (Rdz 1): zobaczyć
i ucieszyć się tym, co Bóg daje, to, co istotne
wystarcza…

• czytanie o przejściu przez Morze Czerwone (Wj 14, 15 –
15, 1) – podziękować za łaskę Chrztu Św.

• czytanie o słowie Bożym (Iz 55, 1-11) – podziękować za
dar tego Słowa, za Biblię.

LiturgiaWiglii Paschalnej rozpocznie się o godzinie 21:00,
transmisję włączymy o 20:45 - przygotuj się wcześniej do tej
modlitwy - miej świecę wielkanocną (zwykła domowa
świeca, ozdobiona wcześniej). w trakcie liturgii kiedy
zapalony zostanie Paschał - zapalcie także świecę
w waszym domu.

Niedziela Zmartwychwstania:

Rano przygotowujemy wspólnie śniadanie
wielkanocne – biały obrus, świeca wielkanocna, potrawy.
Zebrać się razem – niech modlitwę poprowadzi ojciec
rodziny, lub ktoś inny – wzór modlitwy na ten dzień
znajduje się na ostatnich stronach tego Posłańca.

W czasie posiłku podzielcie się tym, co jest dla was
najpiękniejsze, to co wam najbardziej podoba się
w świętach, w rodzinnym obchodzeniu tych dni. Zróbcie
sobie razem zdjęcie.

Msza Święta w Niedzielę transmitowana będzie o 11:00.
Ubierzcie się odświętnie.

• Z uwagi na rozporządzenia państwowe związane z pandemią COVID-19 Msze Święte odprawiane są bez ludu.
W niedziele wyszczególniono intencje, które będą najprawdopodobniej odprawiane podczas Mszy Św. Transmitowanej
o godzinie 11:00. Transmisje na naszej stronie parafialnej: www.swjacek-gliwice.pl.
• Codziennie odprawiamy także intencję: “Do Miłosiedzia Bożego w intencji wszytskich chorych, osób w niebezpieczeństwie
śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.”
• WAŻNE! Podajemy w tym numerze e-Posłańca intencjemszalne do 31 maja. Jeśli sytuacja w kraju się uspokoi - to wracamy
do porządku normalnego odprawiania Mszy Św. Będziemy się stosować do zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz wytycznych
diecezjalnych.
• Pierwsza Komunia Święta: Planowany termin i spowiedzi św. (28.04.2020) i Uroczystości i Komunii św. (10.05.2020) zostanie
zachowany pod warunkiem, że po świętach wielkanocnych dzieci wrócą do szkół. Jeśli zostaną wydaje jakiekolwiek
rozporządzenia w tej kwestii będziemy informować na bieżąco.
• Pogrzeby: Pozostaje w mocy nakaz ograniczenia uroczystości pogrzebowych jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu),
którą można odprawić w obecności najbliższej rodziny zachowując jednak bezpieczną odległość pomiędzy obecnymi oraz
przepis prawa państwowego o ograniczeniu liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób – nie wliczając kapłana oraz
obsługi ceremonii. Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, lecz bez udziału wiernych przy
zamkniętych drzwiach lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń poczynionych z rodziną zmarłego.

Niedziela 05/04/2020 Niedziela PalmowaMęki Pańskiej
MSZA ŚW. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH

Za + Irenę Majczak o łaskę zbawienia wiecznego./od kuzynki Rysi z Krakowa/
Za śp.członków z rodziny Bokuniewiczów,dusze w czyścu cierpiące o radość
życia wiecznego.
Do Miłosiedzia Bożego w intencji wszytskich chorych, osób w niebezpieczeństwie
śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

MSZA ŚW. TRANSMITOWANA (11:00)
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Eryki Majnusz
z okazji 85 rocz.urodzin i 45 rocz. ślubu Sylwii i Jana Majnusz oraz o łaskę
zbawienia wiecznego dla + Marty Pora w 14 rocz. śmierci.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Jadwigi
i Franciszka Gutowskich z oakzji 45 rocz.ślubu.
Za ++ rodzicóww,teściów zięcia Zbigniewa Smardzewskiego,+ Annę Checzko
++ z pokrewieństwa z obu stro oraz za + sąsiadkę Barbarę Korbel o łaskę
zbawienia wiecznego.
Za + Zofię Głodek w 21 rocz.smierci,++ rodziców z obu stron oraz o Boże
błog.w rodzinie.

Poniedziałek 06/04/2020
Za + syna Leszka,+ brata Bogusawa, ++ rodzciów Rózę i Stanisława,++ Helenę
i Bolesława oraz o zdrowie i Boże błog.w rodzinie.
Za + męża i dzidka Józefa Borkoweskiego w 50 rocz.smierci oraz
++ teściów,brata Franciszka i bratową Janinę o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + Józefa Rabiej o łaskę zbawienia wiecznego./od rodzicy Żaków /
Za + ojca Władysława Budkiewicz w rocz.śmierci + matkę Stanisławę Budkiewicz
o łaskę zbawienia wiecznego.
Wtorek 07/04/2020
Za + Alinę Dropia o łaskę zbawienia wiecznego./od wnuków i wnuczki/
Za ++ rodziców Urszulę i Pawła Skopek + brata Helmuta i + bratową Joannę
o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + Stanisława Górka w 4 rocz.śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + Waldemara Schacht w 1 rocz.śm./ od żony i dzieci/ oraz za wszystkich
++ z rodziny o łaskę zbawienia wiecznego.
Środa 08/04/2020
Za + Alinę Dropia o łaskę zbawienia wiecznego./od wnuków i wnuczki/
Za + Krzysztofa Sudrawskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + żonę i mamę Eleonorę Kubiczek w rocz.urodzin o łaskę zbawienia
wiecznego.
Za + Zofię Ciosek o łaskę zbawienia wiecznego./ od znajomych z ulicy Wiślanej/
Czwartek 09/04/2020
WIELKI CZWARTEK-MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ (TRANSMITOWANA O 18:00)
O Boże błog.dla kapłanów i całej parafii./od Stowarzyszenia Rodziny
błog.Edmunda Bojanowskiego.
Za + żonę Magdalena Dudziak i ++ z rodziny z obu stron.
O zdrowie i Boże bogosławieństwo w pewnej intenci Bogu wiadomej.
Piątek 10/04/2020
WIELKI PIĄTEK-LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ (TRANSMITOWANA O 18:00)
Sobota 11/04/2020
WIELKA SOBOTA-LITURGIA PASCHALNA (TRANSMITOWANA O 21:00)
Za + matkę i babcię Monikę Bukowy w 7 rocz.śm. ++ z rodziny z obu stron
o łaskę zbawienia wiecznego oraz o Boże błog.dla całej rodziny.

Niedziela 12/04/2020 NiedzielaWielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego
MSZA ŚW. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH

Do Miłosiedzia Bożego w intencji wszytskich chorych, osób w niebezpieczeństwie
śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

MSZA ŚW. TRANSMITOWANA (11:00)
Za + syna Przemka Biernat,++ rodziców Henrykę i Mariana Małaszczuk,+ siostrę
Zofię Kalisiewicz prosząc o łaskę zbawienia wiecznego oraz za dusze w czyśću
cierpiące i o Boże błog.dla całej rodziny.
Za + męża Kazimierza w 26 rocz.śmierci ++ rodziców, Jerzego,Genowefę
Sablińskich,++ rodziców Apolonię i Piotra Śliwa i o zdrowie dla całej rodziny.
Za + męża Józefa Baran w 8 rocz.śmierci + siostrę Zdzisławę o łaskę zbawienia
wiecznego oraz o Boże błog.w rodzinie.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Anny
Kobylnickiej z okazji z okazji 70 rocz.urodzin.
CHRZTY: Letycja Daniela Marcisz ROCZEK:Paweł Adam Stasiak

Poniedziałek 13/04/2020
Za + Alinę Dropia o łaskę zbawienia wiecznego/od męża i córek/
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Grzegorza
Kobylińskiego z oakzji urodzin./Te Deum/
Za ++ rodziców Józefę i Zygmunta Halbiniak, Zofię i Antoniego Stacherczak,
++ dziadków z obu stron i o Boże błog. w rodzinie.
Przez wstawiennictwo św.Michała Archanioła prosząc o dar nieba dla
++ rodziców Haliny i Józefa Andruszkiewicz oraz Leokadii i stefana Lipińskich.
Za ++ Stefanię i Józefa Kuśmĳ o łaskę zbawienia wiecznego oraz o zdrowie
w rodzinie.
Wtorek 14/04/2020
Za + Alinę Dropia o łaskę zbawienia wiecznego./od wnuków i wnuczki/
Za + Waldemara Leszczyńskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
Za duszę śp. Krystyny Piętowskiej w 9 rocz.śmierci,++ z rodziny Piętowskich
oraz Iwanczenko o łaskę zbawienia wiecznego.
Za ++ rodziców Wandę i Ryszrda Stosik + brata Krzysztofa Stosik,+ siostrę
Janinę Stosik,++ dziadków z obu stron o łaskę zbawienia wiecznego.
Środa 15/04/2020
Za + Genowefę Musioł o łaskę zbawienia wiecznego./od bratowej Heleny
z rodziną/
Za + bratową Stafanię i + brata Joachima o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + siostre Zofię Gołąb, za + szwagra Wincetego i za ++ z rodziny Gołąb
i Staszak
Za + Jana Klimaszewskiego o łaskę zbawienia wiecznego oraz o łaski potrzebne
dla Iwony i Julii z okazji urodzin.
Czwartek 16/04/2020
Za ++ Krystynę Jadwigę, Edwarda, Dionizego Marchlewsich i + Mariana Ilcewicz
Za + Adelę Pawlik w 2 rocz. śmierci o radość życia wiecznego (od męza, dzieci
i wnuków)
Za + Krystynę Król o radość życia wiecznego /od koleżanek/
Za + Jerzego Szynol w 12 rocz. śmierci, za + syna Krzysztofa oraz za ++ z całej
rodziny i o zdrowie i Boże błog dla całej rodziny.
Za ++ Anielę Reginę i Wacława Tchórz oraz + brata Stanisława Tchórz o łaskę
zbawienia wiecznego.
Piątek 17/04/2020
Za + Alinę Dropia o łaskę zbawienia wiecznego./od wnuków i wnuczki/
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Marii i Stefana
Majda z okazji rocz.ślubu i o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.
Za + Wacława Malon w rocz.urodzin o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + Stanisława Szumskiego w 2 rocz.sm. o łaskę zbawienia wiecznego.
Sobota 18/04/2020
Za + syna Roberta Kowieskiego w 13. rocz. śm., ++ rodziców Helenę
i Augustyna Rusinek, ++ rodziców Józefę i Michała Kowieskich,+ bratanka
Grzegorza Rusinek, + brata Adama Rusinek i za ++ z obu stron o łaskę
zbawienia wiecznego.
Za zmarłą Monikę Lasksa, o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + Stanisława Krysińskiego w 3 rocz. śmierci (od żony, dzieci, wnuków) za
++ rodziców Zofię i Henryka Jezierskich, za + Halinę Krysińską i za wszystkich
++ z obu stron.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Andrzeja
Wawrzaszek z okazji 60 rocz.urodzin oraz o potrzebne łaski dla Julii z okazji
urodzin.

Niedziela 19/04/2020 II NiedzielaWielkanocna
MSZA ŚW. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH

Do Miłosiedzia Bożego w intencji wszytskich chorych, osób w niebezpieczeństwie
śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
Za + mamę Irenę w 15 rocz.śmierci,+ ojca Bolesława,++ teściów Weronikę
i Władysława o łaskę zbawienia wiecznego oraz o Boże błog. w rodzinie.
Za + syna Krzysztofa Kuśmĳ w 15 rocz.śmierci.+ ojca Józefa.

MSZA ŚW. TRANSMITOWANA (11:00)
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Grażyny
i Wiesława z okazji 35 rocz.ślubu./Te Deum/
Za + męża Czesława Nowackiego ++ rodziców i teściów o radość życia
wiecznego, (ofiara od żony, dzieci i wnuków)oraz o zdrowie i Boże błog.w
rodzinie.
Za + ojca i męża Jana Nowak w 10 rocz.śmierci, za ++ rodziców, ++ teściów i za
wszystkich ++ z rodziny z obu stron o zdrowie i Boże błog.w rodzinie.

#KROKPOKROKU
Proponujemy plan działania na najbliższe dni.

(za: Robert Więcek SJ)



PANDEMIA KORONAWIRUSA

Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Teresy i Mariana
Rybińskich z okazji 50 rocz.ślubu./Te Deum/
ROCZEK: Miłosz Dawid Malik

Poniedziałek 20/04/2020
Do Bożego Miłosierdzia z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
i zdrowie dla Rity i Krystiana Grimm z okazji 35 rocz.ślubu.
O wieczną radość dla ojca Stanisława w dniu urodzin.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla księdza
Franciszka z okazji urodzin.
Za + Zofię Ciosek o łaskę zbawienia wiecznego./od sąsiadów z klatki 35 do 37a/
Wtorek 21/04/2020
Za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych o błogosławieństwo
opiekę i szczęśliwą operację dla męża Jana Dębak.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie w intencji
rodz.Baral.
Za + syna Jacka Zając w 23 rocznicę śmierci oraz za + Marię Sowa.
Za + Danutę Drachal o łaskę zbawienia wiecznego./od sąsiadów z Wiślanej 25/
Środa 22/04/2020
Za + Alinę Dropia o łaskę zbawienia wiecznego./od męża i córek /
Za ++ rodziców Martę i Pawła Biela o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + Genowefę Musioł o łaskę zbawienia wiecznego./od sąsiadów z ulicy
Jesiennej 15/
Za + żonę Stefanię Łagoda,++ rodziców Franciszka i Helenę,++ braci Jana
i Józefa,+ siostrę Leokadię oraz za ++ teściów o łaskę zbawienia wiecznego.
Czwartek 23/04/2020
Z podz. za zdrowie, miłość i błogosławieństwo w rodz. Beaty i Marka w 25 rocz.
ślubu, Moniki i Pawła w 20 rocz. ślubu, Basi i Mariusza w 2 rocz. ślubu.
o potrzebne łaski w nauce i pracy dla wnuków (od mamy i babci)
Za + żonę Leokadię Gutowską w 10 rocz.śmierci,+ mamę Helena Pugaczewską
o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + Czesława Podobińskiego, za ++ Jana Podobińskiego i Krytynę Kornaś oraz
za ++ z rodz.
Za ++ rodziców Zofię i Stanisława Zbyszkowskich,+ siostrę Annę oraz za
++ dziadków Zbyszkowskich i Noselów i o Boże błog.w rodzinie.
Za + męża Mirosława Konieckiego w 1 rocz.smierci o łaskę zbawienia wiecznego.
Piątek 24/04/2020
Za + Alinę Dropia o łaskę zbawienia wiecznego./od wnuków i wnuczki/
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Katarzyny
i Józefa Dzik z okazji 60 rocz.ślubu.
Za ++ Marię i Teodora Wieczorek i Franciszka Prygiel o łaskę zbawienia
wiecznego.
Za ++rodziców Aline i Jerzgo Śliwa Agnieszke i Wojciecha Piehowicz
++ dziadków i babcie z obu tron pokrewieństwo z obu stron oraz o zdrowie
w rodzinie.
Sobota 25/04/2020
Za + Salomee Kleszcz, + Jana Kleszcz, Władysława i Kacpra Dropia i ++ z pokr.
z obu stron i o zdrowie w rodzinie.
Za Parafian.
Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za oebrane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog. i zdrowie z ok. 25 rocz. ślubu Anny i Norberta Sklorz

ŚLUB RZYMSKI: Anna Porzuczek - Dawid Puchała

Niedziela 26/04/2020 III NiedzielaWielkanocna
MSZA ŚW. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH

Do Miłosiedzia Bożego w intencji wszytskich chorych, osób w niebezpieczeństwie
śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
Za + Lucynę Śliwińską

MSZA ŚW. TRANSMITOWANA (11:00)
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie na dalsze lata życia
dla Katarzyny i Grzegorza Rutkowskich z okazji 25 rocz.ślubu./Te Deum/
Za + męża Jana Majeran z okazji 1 rocz.śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
Za ++ rodziców, teściów i dziadków Franciszka i Joannę Drozd,+ brata Piotra
o łaskę zbawienia wiecznego.
Za ++ rodziców Klarę i Wiktora Bujara w rocz.śmierci,+ Horsta Bujara,+ ojca
Józefa Bryk,++ dziadków z obu stron,dusze w czyścu cierpiące o łaskę zbawienia
wiecznego.

Poniedziałek 27/04/2020
Za + Alinę Dropia o łaskę zbawienia wiecznego./od wnuków i wnuczki/
Za ++ rodziców Annę i Alojzego Szolc o dar zycia wiecznego oraz za żyjących
w tej rodzinie o zdrowie i Boże błog. o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + matkę Helenę Piszur z urodzin,+ ojca i brata,+ matkę Helenę Król,szwagra
Erchardz i o potrzebne łaski i zdrowie dla całej rodziny.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie, światło i dary
Ducha św.dla Marka Bartoszek.
Wtorek 28/04/2020
Za + Alinę Dropia o łaskę zbawienia wiecznego./od wnuków i wnuczki/
Za + Władysława Rymar w 3 rocz.śmierci i ++ jego rodziców Annę i Jana o łaskę
zbawienia wiecznego.
Za + Franciszka Pokryszka w 1 rocz.śmierci, ++ rodziców z obu stron.
Za + Janinę Tomecką w 7 rocz.śmierci oraz ++ rodziców Annę i Michała
Kasprzyk,++ teściów Wandę i Józefa Tomeckich oraz za wszystkich ++ z obu
stron o łaskę zbawienia wiecznego.
Środa 29/04/2020
Za + mamę i babcię Danielę Gorawską w 1 rocz. śmierci o łaskę zbawienia
wiecznego.
Za + żonę Barbarę Pizio w 9 rocz.śmierci i za ++ z rodziny Pizio i Wawryka
o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + mężą,ojca i dziadka Leona Goławskiego w 14 rocz.śmierci i + synową
Natalię i zięcia Pawła,++ braci Włodzimierza i Jana oraz za ++ rodziców z obu
stron o łaskę zbawienia wiecznego.
Za duszę śp.Alinę Leśniak o łaskę zbawienia wiecznego./od męża
Włodzimierza,córek Katarzyny,Aleksandry,Agnieszki z mężem i dziećmi
Czwartek 30/04/2020
Za + syna Dariusza Rzepińskiego w 4 rocz.śmierci oraz za ++ teściów
Rzypińskich i + ojca Kazimierza Dębskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + męża i ojca Piotra Skrzypskiego w 16 rocznicę śmierci,++ rodziców z obu
stron oraz za + brata Tadeusza.

Za + Klarę Brodka o radość zycia wiecznego (od sąsiadów z ul. Młodego Górnika)
Za ++ w miesiącu.
Piątek 01/05/2020
Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej i św.Józefa,św. Jacka i św.Rity
o zdrowie i Boże błog.dla Krystyny z okazji urodzin i o Boże błog.dla całej
rodziny.
W intencji czcicieli NSPJ.
ŚLUB RZYMSKI: Angelika Margas - Rafał Kamiński
Za + Rozalię Rostalską i za + syna Bogdana + męża Edmunda, ++ tesciów
Karolinę i Władysława,+ brata Stanisława o łaskę zbawienia wiecznego.
Sobota 02/05/2020
Za + Marię Klak o łaskę zbawienia wiecznego.
Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej o Boże błogosławieństwo dla
członków Żywego Różańca i ich rodzin oraz za ++ członków Wspólnoty
Za Parafian.
Za + żonę mamę i babcię Janinę Walczak, ++ rodziców Marię Ewę Stanisłąwa
Walczak,++ siostry Eugenię i Danutę oraz ++ babcie i dziadków o łaskę
zbawienia wiecznego.

Niedziela 03/05/2020 IV NiedzielaWielkanocna
MSZA ŚW. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH

Do Miłosiedzia Bożego w intencji wszytskich chorych, osób w niebezpieczeństwie
śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
Za + ojca Jana w 12 rocz.śmierci o łaskę zbawienia wiecznego ,+ mamę
Łucję,żonę Mariannę,szwagrów Andrzeja,Leszka,Józefa,++ teściów i dziadków
z obu stron/od syna Mirosława Dłubek i wnuczki Marty/.
Za ++ rodziców Krystynę i Jana Cieślak o dar nieba i łaskę zbawienia wiecznego.

MSZA ŚW. TRANSMITOWANA (11:00)
Za ++ Alfredę i Zbigniewa Szmit, + Bogusławę Kapcia, ++ dziadków z obu stron
Za ++ rodziców Henrykę i Ernesta Woźniców o łaskę zbawienia wiecznego.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Kornelii Marii
Sierak z okazji 50 rocz.urodzin.
Za + Edytę Grzybek w rocz.śmierci,++ Herberta i Ryszarda Grzybek,++ rodziców
Stanisławę i Juliana Magusiak o łaskę zbawienia wiecznego.

Poniedziałek 04/05/2020
Za + Teresę Kurasiewicz w 11 rocz.śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + córkę Annę Lepiarczyk-Wierzgacz w 9 rocz.śmierci oraz za ++ z rodziny
o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + Rozalię Rostalską i za + syna Bogdana + męża Edmunda, ++ tesciów
Karolinę i Władysława,+ brata Stanisława o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + Edytę w rocz.śmierci,Herberta i Ryszrda Grzybek,++ Stanisławę i Juliana
Magusiak o łaskę zbawienia wiecznego.
Wtorek 05/05/2020
Za + Franciszka Adamczak w 11 rocz.śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + teścia Piotra Proskórnickiegio i + teściową Zofię o łaskę zbawienia
wiecznego.
Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Sznajder,++ Anne i Ryszrda Musioł,zięcia
Dariusza o łaskę zbawienia wiecznego oraz o zdrowie w rodzinie.
Środa 06/05/2020
Za + Alinę Dropia o łaskę zbawienia wiecznego./od wnuków i wnuczki/
Za + Irenę Majczak o łaskę zbawienia wiecznego./od rodziny Zubli z Iwkowej/
Za + ciocię Eugenię i wujka Edwarda Sadłowskich w 2 rocz.śmierci.
Czwartek 07/05/2020
Za ++ rodziców Kacpra i Władysławę Dropia,++ teściów Jana i Salomęę
Kleszcz,++ rodziców chrzestnych Aleksandra i Marię,dzidków Trusiak,wujostwo
Trusiak o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + syna Leszka,+ brata Bogusawa, ++ rodzciów Rózę i Stanisława,++ Helenę
i Bolesława oraz o zdrowie i Boże błog.w rodzinie.
Za + ojca i dziadka Jerzego Slimak w 3. rocz. śmierci o łaskę zbawienia
wiecznego.
O dar kononizację bł.Edmunda Bojanowskiego/od Stowarzyszenia Rodziny
bł.Edmunda Bojanowskiego/
Piątek 08/05/2020
Za + Jana Bartosińskiego w 85 rocz.urodzin.
Za ++ teściów Stanisława i Stanisławę Gadaj oraz o Boże błog.w rodzinie.
Do Bożego Miłosierdzia z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
i zdrowie dla Stanisławy z ok. imienin a dla + męża Stanisława oraz brata
Stanisława o łaskę zbawienia wiecznego.
Za tragicznie + Bartłomieja Łupińskiego/od chrzestnego i babci/
Sobota 09/05/2020
Za + syna Przemka Biernat,++ rodziców Henrykę i Mariana Małaszczuk,+ siostrę
Zofię Kalisiewicz prosząc o łaskę zbawienia wiecznego oraz za dusze w czyśću
cierpiące i o Boże błog.dla całej rodziny.
Za + Norberta Stanik i za ++ z obu stron o łaskę zbawienia wiecznego.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Michała
Banaszyk z okazji 40 rocz.urodzin.
Za + Danutę Lasota w dniu urodzin o łaskę zbawienia wiecznego./od sąsiadów
z ulicy Przyszłości/
Za Parafian.

Niedziela 10/05/2020 V NiedzielaWielkanocna (PIERWSZA KOMUNIA ŚW.)
MSZA ŚW. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH

Do Miłosiedzia Bożego w intencji wszytskich chorych, osób w niebezpieczeństwie
śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

MSZA ŚW. TRANSMITOWANA (11:00)
Za + syna Przemka Biernat,++ rodziców Henrykę i Mariana Małaszczuk,+ siostrę
Zofię Kalisiewicz prosząc o łaskę zbawienia wiecznego oraz za dusze w czyśću
cierpiące i o Boże błog.dla całej rodziny.
Za + Kazimierza Zawadzkiego,Gerarda i Barbarę Zawadzkich,+ Stanisława
Wojtasiewicz oraz za ++ z rodzin Zawadzki,Wojtasiewicz.
Za + matkę Wandę Piętowską w 6 rocz.śmierci i + ojca Romana Piętowskiego,
++ dziadków z obu stron ++ z rodzin Piętowskich i Słoków łaskę zbawienia
wiecznego oraz Boże błog.dla żyjących z rodziny.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Filipa Mizery
z oakzji 10 rocz.urodzin oraz za Annę w 65 rocz.urodzin.

Poniedziałek 11/05/2020
Za ++ rodziców Leokadię i Czesława Kontkiewicz,++ Terese i Tadeusza Dzida.
Za ++ rodziców Agnieszkę i Bernarda, + brata Franciszka ++ teściów Albinę
i Ryszrda Cwienk + Helenę Biela,Helenę Sieja i za dusze cierpiące w czyścu.
Za + Mieczysława Michałowskiego w 6 rocz. śmierci oraz o zdrowie i Boże
błog.w rodzinie.
Wtorek 12/05/2020
O dar życia wiecznego dla ++ Wiktora,Genowefy Prusko oraz za pozostałych
++ z tej rodziny o łaskę zbawienia wiecznego.
Za ++ teściów Stanisłąwa i Zofię Ludwikowskich oraz za wszystkich
++ z rodziny.
Za + ojca Zdzisława Rubinkowskiego w 1 rocz.śmierci i za + mamę Henrkę
Rubinkowską o łaskę zbawienia wiecznego.
Za ++ rodziców Marię i Henryka Świenty z okazji rocz. śmierci,++ za wszystkich
++ z rodziny ++ znajomych i przyjaciół.
Za + Danutę Drachal o łaskę zbawienia wiecznego./od sąsiadów z Wiślanej 25/
Środa 13/05/2020
Za + Irenę Majczak o łaskę zbawienia wiecznego./od kuzyna Władysława Zubel
z rodziną z Krakowa/
Za + siostrę Rutę Kuska,++ rodziców Zofię i Antoniego,++ z pokrewieństwa
Rychlik,Kuska oraz o Boże błog.w rodzinie.
O radość życia wiecznego dla + męża tatę i dziadka Jerzego Tylnickiego w 12
rocz.śmierci,++ rodziców Helenę i Michała,++ teśćiów Stefanię i Szczepana,+
szwagra Michała oraz o Boże błog.i zdrowie dla całej rodziny
Czwartek 14/05/2020
Za + Łukasza Bartosińskiego w 38 rocz.urodzin.
Za + ojca Zdzisława Jakubczyk oraz za + ojca chrzestnego Henryka, o zdrowie
i Boże błog.w rodzinie Jakubczyk.
Za + Klarę Brodka o radość zycia wiecznego (od sąsiadów z ul. Młodego Górnika)

MSZA ŚW.ZBIOROWA:
1. Przez Niepokalane Serce Maryi i wstawiennictwo św.Jacka naszego patrona
i códotwórcę prosząc o zgodę miłość i umocnienie wiary w rodzinie Krystyny.
2. Przez Niepokalane Serce Maryi i wstawiennictwo św.Jacka naszego patrona
i cudotwórę prosząc o zdrowie dla Anny i Boże błog.dla rodziny.
3. Przez Niepokalane Serce Maryi i wstawiennictwo naszego patrona
i cudotwórcę prosząc o potrzebne łaski i pozytywne rozwiązanie problemów
Panu Bogu wiadomych.
4. o zdrowie i Boże błogosławieństwo,światło i dary Ducha św.pomyślność
w zdaniu egazminów,pomyślne podróże dla wnuka.
5. Za wstawiennictwem św. Jacka w intencji powstającego dzieła naszej parafii -
koncertu uwielbienia z prośbą o Boże błogosławieństwo wydarzenia i zbawienne
owoce; za osoby zaangażowane z prośbą o Opatrznościowe prowadzenie, za
przyjaciół koncertu i wszystkich ludzi dobrej woli.
6. Za chorych i nepełnosprawnych naszej Parafii/od Żywego Różańca/
7. o potrzebne łaski i dary Ducha św.dla kleryka Patryka Adlera i kleryka Adriana
Kurzal oraz dla diakona Michała Brzeziny/od Żywego Różańca/
8. Przez Niepokalane Serce Maryi oraz przez wstawiennictwo św.Józefa i św.Jacka
o potrzebne łaski w dalszym budowaniu Kościoła i Parafii/od Rady Parafialnej/
9. o Boże Miłosierdzie w pewnej intencji.
10. Za + mamę Natalię Trafną - Wiśniewską i za ++ z rodziny o łaskę zbawienia
wiecznego.
Piątek 15/05/2020
Za + Michała Hirszfeld w I rocz. śmierci o łaskę zbawienia wiecznego (od żony,
dzieci i wnuczek)
Za + Zdzisława Cela w 16 rocz. śmierci
Za + męża Zbigniewa Bachta ++ rodziców z obu stron i ++ z rodzin o łaskę
zbawienia wiecznego.
Za + Zofię Mościcką o łaskę zbawienia wiecznego.
Sobota 16/05/2020
Za + Tadeusza Zagajskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
Za ++ rodziców Zofię i Feliksa Tokarz,+ brata Marka,++ Karolinę i Bronisława
Jakóbczyk o łaskę zbawienia wiecznego.
Za Parafian.

Niedziela 17/05/2020 VI NiedzielaWielkanocna
MSZA ŚW. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH

Do Miłosiedzia Bożego w intencji wszytskich chorych, osób
w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej
się epidemii.
Za + syna Tomasza

MSZA ŚW. TRANSMITOWANA (11:00)
Za + Mariannę Ziułkowską w 7 rocz. śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
Za zmarłych rodziców Danutę i Stanisława Denisiuk i brata Waldemara i za
zmarłych teściów Halinę i Konstantego Łuszczewskich i brata Bogdana.
Za + ojca Edwarda Banaszczyk w 7 rocz.śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Filipa Mizery
z oakzji 10 rocz.urodzin oraz za Annę w 65 rocz.urodzin.

Poniedziałek 18/05/2020
Za + Anielę Darewską w 1 rocz.śmierci za ++ rodziców Mnich o łaskę zbawienia
wiecznego.
Za + syna Adriana,+ mamę Cecylię,Stefana i Kazimierę Tadla,++ teściów
Stanisławę i Józefa,+ Stanisława Kurarz,++ Teresę i Władysława
Kocyła,Zofię,Stanisława,Krzysztofa Hadam i za dusze w czyścu cierpiące.
Za + wujka Włodzimierza Ziębińskiego i za ++ Janinę i Stefana Kuczera.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie i opiekę Matki Bożej
dla Szymina Kowalskiego z oakzji 18 rocz.urodzin i o zdrowie w rodzinie.
Wtorek 19/05/2020
Za + Panią Wiśniewską o łaskę zbawienia wiecznego.
Za ++ rodziców Ryszarda i Gertrudę Pawlik i za + siostrę Trautę i brata Herberta
o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + Józefa Przybyła,+ syna Krzysztofa Przybyła,++ rodzićów Józefe
i Wawrzyńca Banaś,++ teściów Marię i Pawła Przybyła + szwagierkę Ingę
i Helmuta Przybyła i dusze w czyściu cierpiące.
Za + Henryka Drozd w I rocz. śmierci
Środa 20/05/2020
Za + Irenę Stachowicz w dniu urodzin,++ z rodziny Stachowicz,Lahowski i Loch.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Wacławy
Mańkowskiej z okazji 86 rocz.urodzin i o łaski potrzebne dla syna Marka
z okazji 50 rocz.urodzin oraz za ++ rodziców Mariannę i Stanisława
Gębskich,++ braci Czesława i Józefa.
Za + męża Jana w dniu urodzin o łaskę zbawienia wiecznego.

Za ++ rodziców Zygmunta i Mariannę Pietrzykowskich, i ++ dziadków i za
+ siostrę Wiesławę.
Czwartek 21/05/2020
Za ++ rodziców z obu stron Stefanię i Jana Różańskich,++ Helenę i Franciszka
Kobylińskich.
Za ++ podopiecznych o łaskę zbawienia wiecznego.
W 10 rocz.śmierci ojca,dziadka i pradziadka Jacka Dobrzańskiego oraz za
+ mamę Teresę Dobrzańską o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + Wacława Dziemianowicz w 37 rocznicę śmierci i + Mieczysłwę
w rocz.urodzin i o zdrowie w rodzini
Piątek 22/05/2020
Za zmarłą Monikę Laksa, o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + mamę Helenę Mika w 10 rocz.śm. o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + Ewę Mazur o radość życia wiecznego.
Za dzieci Dawida i Martę Mościckich o potrzebne łaski,światło i dary Ducha św.
Sobota 23/05/2020
Za + męża Jana Wtykło,teścową Ewę i za ++ rodziców Katrzynę i Jana
Puchalów,brata Jana,bratową Lucynę,siostrę Kazimierę Zięba i szwagra Zbyszka
o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + siostrę Lidię Kaczmarek,++ rodziców Mieczysławę i Romana Kulik,żyjących
i ++ z rodziny Kulik i Kaczmarek i Wolny o łaskę zbawienia wiecznego.
Za Parafian.

ŚLUB RZYMSKI: Dominika Łysień - Dawid Stelmaszczyk.

Niedziela 24/05/2020Wniebowstąpienie Pańskie
MSZA ŚW. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH

Do Miłosiedzia Bożego w intencji wszytskich chorych, osób
w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej
się epidemii.
Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza Kucięba w 18 rocznicę śmierci, oraz za
++ z rodziny Kucięba i Otrębów.

MSZA ŚW. TRANSMITOWANA (11:00)
Za + męża ojca i dziadka Ludwika Gontarz w dniu urodzin.
Za ++ rodziców Urszulę i Feliksa Piontek,++ teściów Helenę ,Wincentego
Słowik,+ zięcia Pawła o łaskę zbawienia wiecznego oraz o zdrowie
i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
Za ++ rodziców Jana i Rózę Pluta,Wojciecha i Karolinę Łabys,siostrę Marię,braci
Edwarda,Józefa Andrzeja,++ szwagrów oraz + Marię Kosińską oraz za
++ z rodziny Pluta Łabys,Piecha Polczyk.
Za ++ rodziców Zofię i Stanisława Starosta, + ojca Adama Mroczka i za
+ szwagra Czesława Mańkus ++ Małgorzata i Damian Padrok i za ++ z rodziny
i o Boże błogosławieństwo w Rodzinie.

Poniedziałek 25/05/2020
Za + męża i ojca Eugeniusza Moczyróg w 12 rocz.śmierci ++ teściów Jana
i Katarzynę o łaskę zbawienia wiecznego.
O szczęśliwe rozwiązanie dla Marty.
W intencji pani Doktor.
Wtorek 26/05/2020
Za + mamę Magdalenę Dudziak/od córki/
Za + mamę Leokadię Leszczyńską,za + teściową Janinę Sudrawską,+ siostrę
Henrykę Szukeć oraz za ++ z rodziny.
Za + męża Krystiana Kuś w 5 rocz.śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
Środa 27/05/2020
W intencji dziękczynno błagalnej o łaski potrzebne i Boże błog.dla całej rodziny
i przyjaciół oraz za wszystki dusze w czyścu cierpiące.
Za + Irenę Majczak o łaskę zbawienia wiecznego./od rodziny Majczaków
z Jadownik, Lipków i Kamów/
Za + Kazimierza Kiełtyka w 1 rocz.śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
Czwartek 28/05/2020
Za + Michalinę Dobosz w 4 rocz.śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
w intencji Tomasza Piseckiego z okazji urodzin i za + tatę Zdzisława.
Za + Feliksa Ciszewskiego o łaskę zbawienia wiecznego./od sąsiadów z ulicy
Wiślanej 25,27,32/
Za + syna i ojca Wojciecha Pietras w 7 rocz.śmierci,++ rodziców Ulężałka
i Pietras,za + siostrę Sabinę i + brata Krzysztofa.
Piątek 29/05/2020
Za + Władysława Wiekiera o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + Stanisława Knieć o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + Józefa Przybyła,+ syna Krzysztofa Przybyła,++ rodzićów Józefe
i Wawrzyńca Banaś,++ teściów Marię i Pawła Przybyła + szwagierkę Ingę
i Helmuta Przybyła i dusze w czyściu cierpiące.
Sobota 30/05/2020
Za ++ mamy Elżbietę i Helenę o łaskę zbawienia wiecznego.
Z podziękowaniem z minione lata z prośbą o Boże błog. i zdrowie w rodzinie
w int. Renaty z ok. 52 rocz. urodzin
Za Parafian.

ŚLUB RZYMSKI: Paulina Wieczorek - Artur Pasieka

Niedziela 31/05/2020 Zesłanie Ducha Świętego
MSZA ŚW. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH

Do Miłosiedzia Bożego w intencji wszytskich chorych, osób
w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej
się epidemii.
Za ++ w miesiącu.
Za + męża Zygmunta Nossal, ++ rodziców i teściów,+ siostrę Janinę.
Za + Danutę Kozłowską w 15 rocz.śmierci o łaskę zbawienia wiecznego./od
męża z córkami/

MSZA ŚW. TRANSMITOWANA (11:00)
Za + córkę i siostrę Sylwię Leśnik w 6 rocz.śmierci,++ z rodziny Leśnik, Laksa
i Gnida o łaskę zbawienia wiecznego.
O Boże błog.i potrzebne łaski dla Aleksandry Bekier z okazji i Komunii św.
Za + Herberta Figaszewskiego w 3 rocz.śmierci ++ rodziców z obu stron,
+ zięcia Kristofa Walus o łaskę zbawienia wiecznego.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Danuty Posmyk
z okazji 70 rocz.urodzin.
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W naszym codziennym życiu przyzwyczajeni
jesteśmy do schematycznych działań, do utartych,

wypracowanych przez lata schematów zachowań. Rzadko
zastanawiamy się nad „jednorazowością” i „ przygodnością”
bycia w świecie. Dopiero przeżywane „sytuacje graniczne”,
jak obecnie trwająca, ogólnoświatowa pandemia wirusa
SARS-CoV-2, zmusza nas do refleksji nad życiem; jego istotą
i wiekuistym przeznaczeniem. Z obserwowanych przez
media „znaków czasu”, jasno wynika, że układy będą się
zmieniały. Ktoś straci udziały w rynku, ktoś inny to przejmie,
albo w ogóle rynek się nie odbuduje. To samo będzie
między państwami. Utrwalone relacje nie będą już takie
same jak były. Nadchodzi czas wielkich zmian. Przed nami
trzy kryzysy: medyczny, ekonomiczny i społeczny. Każdy
zadaje sobie retoryczne pytanie: „czy można było
spodziewać się wydarzeń, które teraz mają miejsce”?
Odpowiedź brzmi: nie, nie można było się tego spodziewać.
To coś, co wprowadza zmiany w systemie, rwie łańcuchy
dostaw, zmienia strategiczne przepływy, które znamy od
trzydziestu lat ze zglobalizowanego świata i podziału pracy,
usług i technologii. Ta epidemia jest matrycą, która nakłada
się na to i wszystko zmienia. Teraz, po refleksji, będziemy

przechodzić do odwiecznych prawd, które mówią o tym, że
wszystko, co w życiu robimy, oparte jest o zjawisko
skalkulowanego ryzyka. Pożegnamy się z globalizacją, jaką
znamy i wiarą w to, że ludzkość znalazła metodę na
unikanie konfliktów. Skończymy też z postpolityką, bo
tematy, które są nośne, przestaną być istotne. Istotniejsza
będzie odpowiedzialność, funkcjonowanie i nasilona
rywalizacja międzynarodowa o to, kto jest lepszy
w technologii, ekonomii, podziale pracy oraz regionalnych
i globalnych układach.

Kiedy Apostołowie zasiadali z Chrystusem do Ostatniej
Wieczerzy, wiedzieli, że będzie ostatnią, ale nie wszyscy
w to uwierzyli. Gdy król Herod – wielki okultysta, domagał
się od Chrystusa cudownego znaku, a Chrystus milczał, nie
wiedział, że milczenie to będzie milczeniem ostatnim,
stanie się milczeniem wiecznym. Kiedy konformista Piłat
umył ręce, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego
Sprawiedliwego. To wasza rzecz”; nie wiedział, że uczynił to
po raz ostatni. Ukrzyżowanie było dramatem.
Zmartwychwstanie też było dla wielu dramatem, ale nie
było tam miejsca na histeryzowanie, na beznadzieję.
Zmartwychwstanie jest wielkim wydarzeniem, zaistniałym
w konkretnym czasie, a dziejącym się poza czasem, które
wprowadza w świat radykalną, absolutną nowość. Polega
ona na tym, że materia staje się przeniknięta duchem:
Apostoł Paweł pisał o "ciele duchowym" (1 Kor 15, 44),
przenikniętym mocą Bożego Ducha. W życiu doczesnym
nie mamy jeszcze takiej. Ewangeliści nie kończą swoich
relacji wraz ze śmiercią i pogrzebaniem Jezusa.
Opowiadają, że zmartwychwstał. I przekonanie, że tak się
stało, przenika Nowy Testament. Jednakw Ewangeliach nie
przeczytamy opisu samego zmartwychwstania (znajduje
się w niektórych ewangeliach apokryficznych). W zamian
przynoszą nam one sześć różnych opowiadań o znalezieniu
pustego grobu i pojawieniu się Zmartwychwstałego.
Faktem jest ponadto, że Jego uczniowie nie od razu pojęli,
iż zmartwychwstał. Według kard. Kaspera, śmierć Jezusa
pojmowali, jako kres własnych nadziei. W końcu jednak
zrozumieli, że On nadal żyje. Charles Dodd, pastor
anglikański, jeden z największych biblistów, pisał: "Nie jest
to wiara, która wytworzyła się w Kościele. To wokół niej
ukształtował się sam Kościół". Kardynał Walter Kasper,
wybitny teolog, podkreśla: "Po Wielkim Piątku wszystko się
dopiero naprawdę zaczęło". Domaganie się historycznego
potwierdzenia tego wydarzenia jest pokusą, tak jak pokusą
jest mieć pretensje do Boga, że nazbyt to wydarzenie ukrył.
Dziś wiara w zmartwychwstanie i życie wieczne nie jest
łatwa. Mentalność kształtowana przez nauki ścisłe domaga
się eksperymentalnej oczywistości, co w odniesieniu do
rzeczywistości transcendentnej jest niemożliwe. Wyznając
wiarę w zmartwychwstanie Jezusa, wierzymy, że dopełni
się ono dopiero w zmartwychwstaniu ludzi. Sam
zmartwychwstawszy, będę mógł wówczas pojąć, czym jest
naprawdę Jego zmartwychwstanie i co oznacza ono dla
wszystkich ludzi. Zanim jednak przejdziemy
w niewyobrażalną dla człowieka przestrzeń Boga, to,
możemy jedynie wyznawać z wiarą i nadzieją prawdę
o zmartwychwstaniu. Wskrzeszenie z martwych to nowy
stwórczy czyn Boga, równie zakryty przez naszymi oczyma

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
czy świat po COVID-19?

ODTĄD
NIC JUŻ NIE BĘDZIE
TAKIE SAMO
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i tajemniczy, jak pierwszy akt stworzenia. Bierność
i frustracja to zagrożenia, z jakimi muszą zmierzyć się
świadkowie zmartwychwstania Chrystusa. Dziś pojawiły się
inne niż chęć ukrycia prawdy o zmartwychwstaniu
problemy. Podstawowe zagrożenie dla naszego pokolenia
to bierność. Nie walczyć z Kościołem, ale nie zwracać na
Niego uwagi. Sprowadzić przeżycia zmartwychwstania
Pańskiego do poziomu folkloru, śmigusa i nie wychodzić
poza to; nie mówić, co dokonało się w dziele zbawczym
Chrystusa, ograniczyć Wielkanoc do święconki, spacerów,
i towarzyskich spotkań. To, że On wtedy okazał swoją moc
i solidarność z człowiekiem dotkniętym brzemieniem
grzechu, zepchnąć na margines. Pierwsza rzecz
w przeżywaniu radości Wielkiej Nocy, to nie dać się
ogarnąć bierności, apatii i stereotypom zabijającym
refleksję. Postawę, którą chrześcijaństwo powinno
przezwyciężyć, to frustracja. Trzeba tu przywołać
słowa Rene Girarda, który frustrację wskazywał, jako
jedno z głównych zagrożeń kulturowych
w cywilizacji żyjącej pogonią za sukcesem. Za
frustracją zaś i zazdrością idzie konieczność
wskazania kozła ofiarnego. W różnych środowiskach różnie
się tego kozła określa. Pierwsi świadkowie
zmartwychwstania, mimo niepełnego zrozumienia
sytuacji, potrafili się cieszyć. Tej postawy nieraz brakuje
w naszym przeżywaniu chrześcijaństwa. Nieraz spotykamy
chrześcijan pełnych pretensji do całego świata. Tam widzą
zło, tutaj zepsucie i demonstrują jedynie swoje krytyczne
uwagi. Niewiasty też z tajemnicy zmartwychwstania mogły
zrobić ciąg bolesnych, smutnych wydarzeń, ale nie
rozumiejąc sytuacji potrafiły krok po kroku odkrywać
fascynującą Bożą rzeczywistość. W tej perspektywie tak
bardzo potrzeba świadków Chrystusowej radości, abyśmy
w świecie, gdzie wielu specjalizuje się w kolekcjonowaniu
zła, gdzie usiłuje się twierdzić, że nie istnieją żadne
autorytety, o zmarłych usiłuje się mówić wyłącznie źle,
nawet, gdy przed rokiem pisało się o nich wyłącznie
pozytywne recenzje, gdzie brakuje nieraz elementarnego
poczucia solidarności, z wartościami, z bliskimi, ze
świadkami ludzkiej kultury, byśmy w perspektywie
zmartwychwstania ukazywali zmienioną hierarchię,
zachwycali się pięknem, podkreślali godność człowieka,
umieli uszanować to, co Boże. Zadanie dla świadków
prawdy o zmartwychwstaniu sprowadza się do tego, byśmy
nie naśladowali tych, którzy wyrośli z pogańskiej
nienawiści, ale byśmy uwierzyli w ocalającą miłość
Zmartwychwstałego do wszystkich ludzi. Byśmy pamiętali
o tym, że wszyscy stanowimy jedną rodzinę ludzką
odkupioną przez Chrystusa, nawet wtedy, gdy w tej
rodzinie są ludzie zagubieni, którzy zatracili elementarną
wrażliwość i solidarność. Naszym obowiązkiem jest modlić
się w ich intencji i dążyć do świętości, a nie naśladować
tego, co prymitywne, agresywne i puste.
Zmartwychwstanie Jezusa niesie ze sobą przesłanie
jedności wszystkich ludzi odkupionych przez Jego dzieło
zbawcze. Dzięki temu nie ma dla chrześcijanina
zwalczających się grup, wrogich klas, które kierują się tak
różnymi programami, że zapominają o podstawowej
ludzkiej godności. W zmartwychwstaniu Jezusa,
najbardziej dobitnie, dochodzi do głosu podstawowa
prawda o człowieku, odkupionym i wyzwolonym i jego
wiekuistym przeznaczeniu.

Człowiek, który żyje prawdą o zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa - człowiek paschalny - jest wolny

w obliczu zagrożenia życia.
Jest on w stanie ponieść
śmierć w imię wyznawanej
przez siebie wiary, o czym
dało świadectwo tak wielu
męczenników na przestrzeni
wieków. Jest on też zdolny do
największej miłości, o której
mówi Ewangelia, do oddania
życia za drugiego. Takich
ludzi obawiali się dyktatorzy
i systemy totalitarne
wszystkich czasów. Żyć
tajemnicą wielkanocnego
poranka to umieć nie
absolutyzować tego, co boli.
Mimo bólu zachować
świadomość, że nawet
bagatelizowane kosmetyki,
które niosły dla Chrystusa trzy
Maryje, mogą wyrażać wierną
pamięć silniejszą nić śmierć.
Zmartwychwstanie zmienia
wszystko!

Trzeba tylko umieć patrzeć, aby
w spojrzeniu zdominowanym
przez łzy nie pomylić ogrodnika ze
zmartwychwstałym Zbawcą. Trzeba
ufać, by w pejzażu spowitym przez
smutek ocalić obraz Boga Miłości.

Może do tej pory świąteczne życzenia „zdrowych i spokojnych świąt”
odbieraliśmy jako powszechny, tradycyjny, a może nawet banalny
zwrot okolicznościowo – grzecznościowy. Ale w obecnej sytuacji,

zechciejcie kochani parafianie i wszyscy drodzy goście,
przyjąć te proste, ale szczere nasze życzenia dla Was:

„ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO!”

redakcja

"Jam jest zmartwychwstaniem i życiem.

Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, będzie żył.

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki."

(J 11, 25)



PANDEMIA KORONAWIRUSA

Rodzina spotyka się na uroczystym wielkanocnym
śniadaniu wokół stołu, przy którym trwała na modlitwie od
początku Triduum Paschalnego. Na środku umieszcza się
świecę, która była używana podczas Wigilii Paschalnej.
Głowa rodziny lub przewodniczący zapala świecę.

Przewodniczący. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

P.W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje fragment
Pisma Świętego: 1 Tes 5, 16-18:

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła
Apostoła do Tesaloniczan:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym
położeniu dziękujcie, taka jest bowiemwola Boża w Jezusie
Chrystusie względem was.

Albo (lub druga osoba dodatkowo): Mt 6, 31 ab.32b-33:

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według
świętego Mateusza:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się
zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić?
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam
dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

P. Jezus Chrystus dał nammoc, abyśmy się stali dziećmi
Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić

W.Ojcze nasz...

P.Wmodlitwie zwróćmy się do Maryi, Matki nadziei.

W. Zdrowaś Maryjo...

P. Przyzywajmy wstawiennictwa naszego patrona -
święty Jacku

W.Módl się za nami.

P. Wspomnijmy naszych bliskich zmarłych i prośmy
o radość nieba dla nich.

W.Wieczny odpoczynek...

P. Odmówmy jeszcze modlitwę za wszystkich, którzy
cierpią z powodu pandemii.

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący
i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat
swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci,
które w tym trudnym momencie niepewności i lęku
w wielu regionach Europy i świata zwracają się do Ciebie,
szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od
chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich
rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom,
pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od
wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem
Świętym żyjesz i królujesz na wieki.

W. Amen.

P.Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei.

W.Módl się za nami!

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

P.Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który
po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy
łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością
spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach
przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako
biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków.

W. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓWWIELKANOCNYCH
(PRZED UROCZYSTYM ŚNIADANIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO)

W. Chwała Tobie, cześć i dzięki za posiłek z Twojej ręki.
Dobry Boże dzięki masz za to, co pożywać dasz. Amen.

Głowa rodziny lub przewodniczący mówi:

P.Uczniowie poznali Pana. Alleluja

W. Przy łamaniu chleba. Alleluja.

P.Módlmy się.

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną
radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący
z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które
wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć
i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go
udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.

MODLITWA PO POSIŁKU

Jezusowi wystarczyło spojrzeć na otaczające Go wielkie
tłumy ludzi, aby zobaczyć, że „byli udręczeni i porzuceni jak
owce bez pasterza” (Mt 9, 36). „Udręczeni” można też
tłumaczyć jako znękani, zszarpani, wyczerpani pracą,
ustający w drodze. „Porzuceni”, czyli samotni, odrzuceni,
wygnani, wyrzuceni poza burtę, pozbawieni domu.

Diagnoza Jezusa jest dziś bardzo aktualna. Czyż wielu
z nas nie doświadcza w obecnej sytuacji „udręczenia”
(przez państwo) i „porzucenia” (przez Kościół). Jesteśmy
wyczerpani tą epidemią COVID-19. Żyjemy w ciągłym
zagrożeniu. Jednak o wiele groźniejsze od fizycznego czy
psychicznego zmęczenia jest wypalenie duchowe, uleganie
znużeniu, zniechęceniu, melancholii.

Ojcowie pustyni nazywali taki stan „demonem
południa” lub acedią, o której w ubiegłym roku w czasie
kazań pasyjnych mówił ks. Marek. Ewagriusz z Pontu
opisuje aż dziewięć stopni pogrążania się człowieka
w niechęci do życia i do wszelkiego wysiłku. Towarzyszy
temu poczucie utraty sensu, kwestionowanie życiowej
drogi, skrajnie – rozpacz.

Sytuacja, jaką przeżywamy, może jest po to, abyśmy
naprawdę poczuli Wielki Post. Post – to taki czas absolutnej
rezygnacji. Przecież, od wielu lat, nie było już ani Adwentu
ani Postu. Mikołaje śpiewały od Wszystkich Świętych,
a zajączki skakały od Trzech Króli. Właściwie straciliśmy
sens oczekiwania na coś, na Kogoś.

A może jeszcze po coś? Abyśmy zatęsknili za
Eucharystią, zwłaszcza teraz, kiedy nie możemy w niej
uczestniczyć. Zatęsknić za Mszą Świętą. Też się do tego
przyzwyczailiśmy, że mamy jej pod dostatkiem… i w sobotę
wieczorem, i o każdej godzinie w niedzielę. Praktycznie
kościołów tyle, że nie można się zdecydować, do którego

pójść. Może to jest po to, abyśmy poczuli siłę braku. Może to
czas dla nas kapłanów, abyśmy zatęsknili za wiernymi, do
obecności których też żeśmy się przyzwyczaili, i nawet nie
wyobrażaliśmy sobie, że może ich nie być.

Dobry Pasterz przede wszystkim szuka zaginionej owcy.
Któż z nas nie był (jest) owcą zaplątaną w ciernie; owcą,
która się szamocze, zadaje sobie rany i doznaje własnej
bezradności. Dlatego zaczyna się rozglądać za czyjąś
pomocą, beczy żałośnie z nadzieją.

Słowa Jezusa o zagubionej owcy, o odnalezionej
drachmie, o miłosiernym ojcu jak balsam koją ludzkie serca
i wyzwalają w nich decyzję zmiany życia. Oto kobieta, która
prowadziła grzeszne życie, odważyła się wejść do domu
faryzeusza, aby swoimi łzami obmyć nogi Jezusa – a On jej
nie potępił, ale odpuścił jej grzechy, ponieważ bardzo
umiłowała. Jezus nie pozostaje głuchy na głos
niewidomego żebraka Bartymeusza, który wołał za Nim:
„Synu Dawida, ulituj się nade mną!”. Wysłuchuje prośby
Syrofenicjanki, błagającej o uwolnienie swojej córki od
złego ducha. Słyszy płacz matki odprowadzającej na
cmentarz jedynego syna. Dostrzega ból Jaira po stracie
ukochanej córki.

Taki jest Jezus, Dobry Pasterz, który ostatecznie odda na
krzyżu Swoje życie za owce, bo umiłował je do końca
i pragnie, aby owce również miały życie w obfitości.
Wsłuchujmy się w głos tego najlepszego Pasterza. Starajmy
się za Nim podążać, a On z pewnością poprowadzi nas na
obfite pastwiska, gdzie znajdziemy pokarm dla naszych
dusz, ale też przeprowadzi przez różne ciemne doliny,
a w razie potrzeby wyratuje z życiowych niedoli.

OWCE BEZ PASTERZA...
...PASTERZ BEZ OWIEC
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Przewodniczący modlitwie podnosi krzyż i ukazuje go
obecnym, mówiąc:

Przewodniczący. Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło
Zbawienie świata.

Wszyscy. Pójdźmy z pokłonem.

Zebrani klękają na oba kolana. Przez chwilę, w ciszy,
oddają cześć Krzyżowi, który unosi przewodniczący.

Następuje adoracja Krzyża. Kolejno każdy
z domowników klęka przed nim, bierze w dłonie i oddaje
mu cześć w krótkiej chwili cichej modlitwy. Po zakończonej
indywidualnej adoracji Krzyż umieszcza się na centralnym
miejscu (gdzie będzie stał przez całą Wielką Sobotę, aż do
Wigilii Paschalnej) i klęcząc, śpiewa (lub recytuje) się
suplikacje.

W. Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami. 3x

Od powietrza, głodu, ognia i wojny - Wybaw nas, Panie!

Od nagłej i niespodziewanej śmierci Zachowaj nas,
Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy, Wysłuchaj nas, Panie!

Po skończonym śpiewie wszyscy powstają.

P. Odmówmy wspólnie modlitwę, której nauczył nas
Jezus Chrystus.

W. Ojcze nasz.

P. Wzbudźmy w sobie teraz pragnienie duchowego
przyjęcia łaski Komunii świętej. Prośmy Chrystusa Pana,
aby przyszedł do naszych serc i abyśmy otrzymali dar
zjednoczenia z Nim. Módlmy się o to słowami papieża
Franciszka.

Można uklęknąć.

P. Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie
skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej
świętej obecności. Uwielbiam Ciebie w Sakramencie Twej
miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego
serca.W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej
pragnę Cię przyjąć w Duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu,
abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali całą
moją istotę na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam
Tobie, kocham Ciebie. Niech się tak stanie.

W. Amen.

P. Módlmy się za całą ludzkość zmagającą się
z pandemią, za osoby zarażone groźnym wirusem, za
wszystkich którzy z narażeniem zdrowia i życia posługują
chorym, za sprawujących władzę i zabiegających
o zażegnanie zagrożenia, aby Bóg wspierał ich starania
swoją mocą i okazał miłosierdzie całemu światu.

Wszechmogący wieczny Boże w swojej ojcowskiej
miłości wejrzyj na pokorne błaganie Twoich dzieci.
Przebacz nam nasze winy, oddal od nas wszelki lęk, okaż
swoje miłosierdzie i obroń nas swoją wszechmocną
prawicą od nieszczęścia pandemii, abyśmy mogli wielbić
Twoją niezmierzoną dobroć i miłość. Przez Chrystusa Pana
naszego.

Chwila modlitwy wmilczeniu.

Celebracji nie kończy się znakiem krzyża. Modlitwę
można wydłużyć śpiewem pieśni pasyjnych, Gorzkich Żali,
rozważaniem nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Koronką do
Miłosierdzia Bożego lub odmówieniem bolesnej części
Różańca. Stół, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej,
pozostaje nienakryty obrusem i pusty, znajduje się na nim
jedynie krzyż i księga Pisma Świętego.

ADORACJA KRZYŻA
(RODZINNA MODLITWA W WIELKI PIĄTEK)

Boże, nasz Ojcze, Stwórco świata,
spójrz na Swoje dzieci.

Pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał już więcej zniszczeń,
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować
sytuację i pracują nadwynalezieniem szczepionki.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni w tej sytuacji
ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Serce Jezusa, gorejące ogniskomiłości
– zmiłuj się nad nami!

Maryjo, uzdrowienie chorych
–módl się za nami!

Św. Józefie, opiekunie Kościoła Świętego
–módl się za nami!

Św. Jacku, nasz patronie
– módl się za nami!

Św. Rochu, św. Rozalio, św. Sebastianie i św. Korono,
patronowie w czas zarazy

– módlcie się za nami!
Wszyscy święci i święte Boże

– módlcie się za nami!
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Święty Jacku,
wielki Polaku i cudotwórco,
zatroskany o los Twojej i naszej Ojczyzny!
Świadomi niebezpieczeństw,
jakie zagrażają naszym dzieciom,
oddajemy je pod Twoją szczególną opiekę.
Jak kiedyś za swego życia leczyłeś chore ciała,
przywracałeś kalekomwzrok i słuch,
tak teraz użyj swej cudownej mocy,
by zachowaćw naszym dzieciach największy skarb,
jakim jest wiara i miłość Boga,
a jak Ty przeszedłeś przez wezbranewodyWisły i Dniepru,
tak spraw, by one przeszły bezpiecznie
przez burzliwy okres rozwoju.
Nie daj, by naszym dzieciom zabrakło kiedykolwiek chleba,
a przez sieroctwo, by pozbawione zostały opieki rodziców.
Niech dojrzewają w zdrowiu i spokoju
tak jak Boże Dziecię dojrzewało w Nazarecie,
a Ty bądź im zatroskanym ojcem.
Niech będą naszą radością i chwałą,
chlubą naszej Ojczyzny i Kościoła,
a Bóg niech będzie w nich błogosławiony. Amen.
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