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Maryjny miesiąc – czas Bożej Rodzicielki

Podobnie, jak w porządku naturalnym i cielesnym dziecko ma ojca i matkę, tak
w porządku nadprzyrodzonym i duchowym mamy Ojca - Boga i Matkę - Maryję.
Wszystkie prawdziwe dzieci Boże i wybrani mają Boga za Ojca, a Maryję za
Matkę, a kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca (Ludwik Maria
Grignion De Montfort). Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe
wpisały się w nasz krajobraz. Zapraszamy do wspólnego śpiewania dla Mamy.

Kościół Parafialny w Głogówku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

3.05.2020

10.05.2020

 Zapraszamy dziś na nabożeństwo majowe
do kapliczki Matki Bożej na Olszynce. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu oraz zasłanianiu ust i nosa na wszystkich nabożeństwach. W tygodniu majówki obywają się o
godz. 1800, a w soboty o 1600.
 Msza św. ku czci św. Floriana, patrona
Winiar, jutro o godz. 900 w kościele parafialnym, a w intencji parafian z Nowych
Kotkowic o godz. 1630 przy kapliczce.
 W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy o godz. 1830 na Eucharystię i adorację w intencji powołań i powołanych.
 Msza św. ku czci św. Floriana, patrona
strażaków, w sobotę o godz. 1100. Nasi
strażacy obchodzą w tym roku 160. rocznicę założenia. W obecnych czasach bardziej doceniamy prace strażaków, tym bardziej trzeba się też za nich modlić.
 Zgodnie z obowiązującym dekretem biskupa opolskiego nie możemy organizować procesji. W związku z tym, nie będzie
w tym roku tradycyjnej procesji na Glinianą Górkę. Będzie tam jednak Eucharystia o godz. 1000. Do kościółka będzie mogło wejść kilkanaście osób, natomiast nie
ma ograniczenia w plenerze. Dojazd lub
piesza pielgrzymka indywidualnie.
 Msze niedzielne 10 i 17 maja 2020 będziemy sprawować o 700, 830, 930, 1030, 1130
i 1600.
 Bóg zapłać za złożone ofiary i wszelką
pomoc świadczoną na rzecz naszej wspólnoty. Ze względów higienicznych na jakiś
czas rezygnujemy z przekazywania między ławkami koszyczka na pieniądze. Kolektę prosimy składać na koniec mszy przy
wyjściu, gdzie będzie przygotowany koszyk.

 Od ponad trzech wieków pielgrzymujemy
na Glinianą Górkę. Dziś jedynie w tym
miejscu będzie oprawiona o godz. 1000 Eucharystia, na zakończenie której odśpiewamy dziękczynne Te Deum laudamus.
 Nabożeństwo majowe przy kapliczce w
Nowych Kotkowicach dziś o godz. 1500.
 We wtorek w naszej parafii miało się odbyć bierzmowanie. Z powodu panującej
pandemii ta uroczystość, podobnie jak
Pierwsza Komunia św., zostały przeniesione
na czas po wakacjach (Komunia prawdopodobnie będzie 20 września).
 Nabożeństwo fatimskie w środę poprowadzą nasi franciszkanie z Prenowicjatem. O
godz. 1830 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. Następnie
msza i różaniec (bez procesji).
 Zapowiedzi przedślubne:
Natalia Budzar i Mateusz Dura z Głogówka
Angelika Marcioch i Tomasz Kaiser z Głogówka
Wszystkie nabożeństwa transmitujemy na

https://www.youtube.com/user/ParochieGlogoviensis
________________________________________

 Kancelaria parafialna jest czynna we
wtorki, czwartki i piątki. Wiele spraw, w
tym zamawianie intencji mszalnych,
można też załatwiać telefonicznie.
 Zawieszone są nadal wszystkie spotkania w salce parafialnej, msze szkolne i
młodzieżowe. Do 24 maja 2020 roku przedłużona jest dyspensa od obowiązku
uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych.

Kościół Parafialny w Głogówku
3. Za †† Stanisławę i Stanisława Banok

PONIEDZIAŁEK – 4.05.2020

w dniu imienin

Wspomnienie św. Floriana, męczennika
630

900
1630
1800
1830

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Mariana
w dniu urodzin
Ku czci św. Floriana w intencji Parafian
z Winiar
Ku czci św. Floriana w intencji Parafian
z Nowych Kotkowic (przy kapliczce)
Nabożeństwo majowe (poniedziałek – piątek)

Za † Urszulę Jarzynę i ojca Czesława
WTOREK – 5.05.2020

630

1830

Za †† Zofię Hulin, męża Bernarda, syna
Bernarda i Joachima, †† z rodziny Hulin,
Eggert i dusze w czyśćcu cierpiące
1. Za † Józefę Małkiewicz w 1. rocz. śm.
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Krystyny i Jana w rocz. ślubu

SOBOTA – 9.05.2020
630
11

00

1600
1630

1830

Za † Krzysztofa Karwasz
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Benedykty z okazji 60. urodzin
2. Za †† rodziców Marię oraz Dietra
Schindler

630
700

830

930

I CZWARTEK MIESIĄCA – 7.05.2020
630
30

18

Za † Stanisława Balasa
1. W intencji powołań, powołanych i Liturgicznej Służby Ołtarza
2. Za † ojca Pawła Pisarczyk w 5. rocz.
śmierci oraz †† rodziców i rodzeństwo
3. Za †† Gertrudę i Jana Felber oraz
córkę Barbarę Godzina święta

PIĄTEK – 8.05.2020

1000
1030

1130

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski
630
1830

Za †† rodziców Stanisława i Marię Legutko oraz † siostrę Kazimierę Jaświn
1. Za †† Norberta Janik z okazji urodzin,
wnuka Markusa i †† z pokrewieństwa
2. Za † Pawła Fuchs, 2 żony i 2 córki

1. Za †† Annę i Franciszka Kochanek, 3

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.05.2020

Święto św. Apostołów, Jakuba i Filipa
6

Nabożeństwo majowe

synów i córkę
2. Za †† ojców Jerzego Król i Hermana
Styra
3. Za † Bogdana Siergiej

ŚRODA – 6.05.2020
30

Za † Jana Kisieliwicza (popogrzebowa)
Przez wstaw. św. Floriana z podz. za
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie dla członków OSP Głogówek z okazji 160. rocz. powstania
oraz za wszystkich †† z jednostki

1500
1600

Godzinki ku czci NMP
1. Za † Franciszka Zmarzły w 8. rocz. śm
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o

dalsze błog. Boże i zdrowie dla Moniki
z okazji 60. urodzin
1. Für †† Johanna Cichon, Ehemann
Awentin und Tochter Barbara
2. Als Dank für erhaltene Gnaden mit
Bitte um weitere, Gotte Segen und Gesundheit für Familie Cichon
Za †† Jerzego Hoidem w 7. rocz.
śmierci, rodziców, teściów i dusze w
czyśćcu cierpiące
Na Glinianej Górce W intencji Parafian
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Józefa z
okazji 80. urodzin
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Teresy z
okazji 60. urodzin
1. Przez wstaw. Anioła St. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże
i zdrowie dla rocz. dzieci Amelii Rzonsa
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Tadeusza Krzyżanowskiego z okazji 82. ur.
Nabożeństwo majowe w N. Kotkowicach

Za † mamę Marię Mazurek w 3. rocz.
śmierci i †† z rodziny Huzer i Mazurek

Kościół Parafialny w Głogówku
PONIEDZIAŁEK – 11.05.2020
630

Za † Jerzego Mijacz i †† z pokrewieństwa

1500
1800
1830

Koronka do Miłosierdzia Bożego (codziennie)
Nabożeństwo majowe
1. Za †† rodzeństwo Janinę, Stanisława i

Jerzego
2. Za †† Annę, Marię i Pawła Larysz
oraz Agnieszkę i Michała Ciomber
WTOREK – 12.05.2020
6

Za † matkę Annę Krawczyk w rocznicę
śmierci i urodzin

1800
1830

Nabożeństwo majowe

30

1. Za † syna i brata Artura Pisarczyk z

okazji urodzin
2. Za † Krzysztofa Glombica od firmy
InterStyl z Podegrodzia

1830

Hejda, rodzeństwo oraz †† z rodzin
Hejda i Korgel
2. Za † Jerzego Woytala od kuzyna Czesława z rodziną z Sanoka
2. Za † Antoniego Opic i o Boże błogosławieństwo w rodzinie
SOBOTA – 16.05.2020
Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski
630

Za † Tadeusza Iwaniczko i †† z rodziny
Iwaniczko i Firlej

1900

Nabożeństwo Fatimskie
1. Z podziękowaniem za odebrane łaski,

z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie w rodzinie Linder
2. Za †† z rodzin Wacławczyk i Krupa
3. Za †† Zofię i Alfreda Häring w rocz.
urodzin i córkę Edeltraudę
4. Za †† rodziców Cecylię i Teodora Hanisch oraz Jadwigę i Franciszka Barnert
5. Za †† z rodzin Siodlaczek, Tanaś i
Oremek
CZWARTEK – 14.05.2020

1. Za † Rolanda Czollek
2. Za † Józefę Sacher w 10. rocznicę

śmierci, †† z rodzin Jurczyk, Besler,
Rosa i Pisarczyk
1600
1630

Nabożeństwo majowe
1. Za †† rodziców Marię, Franciszka

Czichon, siostrę, braci, bratowe i szwagrów
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Justyny,
Łukasza, Marty i Bruna

ŚRODA – 13.05.2020
630

1. Za †† rodziców Alojzego i Małgorzatę

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA –
17.05.2020
630
700
830

930

Godzinki ku czci NMP

Za † Weronikę Wajdeczko w 1. rocznicę
śmierci
1. Für †† Hubert und Agnes Scholz, 3
Söhne, 2 Töchter und für alle †† der Familie und für Schwester Maria Octawia
2. Als Dank für erhaltene Gnaden mit
Bitte um weitere, Gotte Segen und Gesundheit für Familie Nowak und Scheithauer
Za †† Cecylię i Teodora Hanisch

Święto św. Macieja, Apostoła
6

Za †† Władysława i Mariannę Kwiczak
oraz rodziców z obu stron

1800
1830

Nabożeństwo majowe

30

1. Za † męża Romana Cichoń, rodziców

z obu stron oraz Alojzego i Marię Lubczyk
2. Za †† Gertrudę i Engelberta Polak
PIĄTEK – 15.05.2020
630

Za †† Elżbietę Nowak, Marię Madej i
dusze w czyśćcu cierpiące

1800

Nabożeństwo majowe

1030

Za †† Wilhelma i Helenę Kleckich oraz
†† z rodziny Klecki, Pikul i Mucha

1130

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie oraz opiekę
Anioła Stróża dla Pawła z okazji urodzin

1500
1600

Nabożeństwo majowe
przy Dalnej Kapliczce

Za † Kazimierza Bagrowskiego w rocz.
śmierci i †† z rodziny

Klasztor Franciszkanów
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel./Fax 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKANOCY
3 maja 2020 r.
1. Ze względu na trwającą epidemię Ksiądz Biskup do odwołania udzielił wiernym dyspensy od obowiązku
udziału w niedzielnej mszy św.
2. Według zarządzenia służb sanitarnych we mszach św. i nabożeństwach odprawianych w kościele może
jednocześnie uczestniczyć 1 osoba na 15 m2, czyli w naszym kościele w nabożeństwach i mszach św. brać
udział jednocześnie 45 osób nie licząc celebransa i asysty liturgicznej. Chcąc wiernym ułatwić udział we
mszy św. w mniejszej grupie, w niedziele w naszym kościele jest odprawiana dodatkowa msza św.
o godz. 15.30. Uczestnicy mszy św. są zobowiązani do używania maseczek ochronnych lub innej osłony ust
i nosa.
Podczas każdej mszy św. po Komunii św. modlitwą suplikacji prosimy Pana Boga o uwolnienie od
epidemii oraz o deszcz i zachowanie od klęski suszy.
W czasie epidemii do odwołania nie odbywają spotkania grup i wspólnot duszpasterskich przy
naszym klasztorze.
3. W dzisiejszą niedzielę o godz. 18.00 rozpoczynamy w naszym sanktuarium odprawianie Nabożeństw
Loretańskich ku czci Matki Bożej – z tej racji nie będzie nabożeństwa majowego o godz. 16.30. Pierwszemu
tegorocznemu Nabożeństwu Loretańskiemu będzie przewodniczył ks. Tadeusz Komorek. Kolejne
Nabożeństwa Loretańskie będą sprawowane w pierwsze niedziele miesiąca do października włącznie.
Dzisiejsze nabożeństwa odbędzie się bez tradycyjnej procesji. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników
nabożeństwo będzie transmitowane drogą internetową – dostęp ze strony internetowej naszego klasztoru.
4. Rozpoczęliśmy miesiąc maj poświęcony szczególnej czci Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwa
majowe ze śpiewem Litanii Loretańskiej w naszym sanktuarium są odprawiane w dni powszednie
o godz. 17.00, a w niedziele i uroczystości o godz. 16.30.
5. We wtorek przypada czwarty dzień nowenny dziewięciu wtorków przed uroczystością
św. Antoniego z Padwy. Na mszę św. z okolicznościowym kazaniem i modlitwami nowennowymi
zapraszamy o godz. 9.00 i 17.30.
6. Również we wtorek podczas mszy św. wieczornej będziemy się modlić za zmarłe Siostry Elżbietanki,
ich rodziców i rodzeństwo, kapłanów i spowiedników oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
7. Comiesięczna msza św. za zmarłych braci, siostry, rodziców, krewnych i dobroczyńców Zakonu
Franciszkańskiego oraz za zmarłych braci i siostry Franciszkańskiego zakonu Świeckich będzie
odprawiona w środę, 6 maja, o godz. 17.30.
8. W piątek, 8 maja, podczas mszy św. wieczornej będziemy się modlić w intencji Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich.
9. Msza św. w intencji Rycerstwa Niepokalanej zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę, 10 maja,
o godz. 17.00.

V NIEDZIELA WIELKANOCY
10 maja 2020 r.
1. We wtorek przypada piąty dzień nowenny dziewięciu wtorków przed uroczystością
św. Antoniego z Padwy.
2. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali w ramach rozliczenia podatkowego za rok 2019
1% podatku na rzecz naszego klasztoru, które są wykorzystywane na prace konserwatorskie i organizację
Koncertów Loretańskich. Wyrażamy także wdzięczność za życzliwość okazaną nam w latach ubiegłych
i zapewniamy o pamięci w modlitwie. W intencji wszystkich naszych Dobroczyńców i Ofiarodawców
sprawujemy mszę św. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00.

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel. 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek
4V

Wtorek
5V

1) Za † ojca Gerharda Porske (greg.)
2) Za †† Krystynę i Bolesława Lewandowskich oraz za †† rodziców i †† z pokrewieństwa
17.30 1) Za †† Anielę i i Józefa Węglarczyk i za †† z pokrewieństwa
2) Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)
Kapl. Za † Anastazję Ulrich w rocznicę śmierci i za † męża Paula oraz za †† siostry, szwagrów i rodziców z obu stron

9.00

1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) Za † ojca Gerharda Porske (greg.)
17.30 1) Za †† Siostry Elżbietanki, ich rodziców i rodzeństwo, kapłanów i spowiedników oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)

9.00

Kapl. O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach Lerch i Mleczko
Środa
6V

1) Za † ojca Gerharda Porske (greg.)
2) Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)
17.30 1) Za †† Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu Franciszkańskiego
oraz za †† Siostry i Braci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2) Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże , opiekę Matki Bożej Loretańskiej,
zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty w rocznicę urodzin
Kapl. Nowennowa za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O miłosierdzie Boże dla całej ludzkości, a szczególnie

9.00

dla biednych grzeszników”, aby przez bolesną mękę Jezusa otrzymali łaskę wysławiania Boga w Trójcy
Jedynego w tym i przyszłym życiu”.

Czwartek
7V

1) O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej, zdrowie i potrzebne łaski dla
Marii w 70 rocznicę urodzin
2) Za † ojca Gerharda Porske (greg.)
17.30 1) Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej
i potrzebne łaski w 26 rocznicę ślubu
2) O łaskę nowych i świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
3) Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)

9.00

Kapl. Nowennowa za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O Boże błogosławieństwo dla pracowników winnicy
Pańskiej- kapłanów i stanu zakonnego”, aby oświetleni światłem płynącym z Serca Jezusa i Niepokalanego
Serca Maryi, mogli przewodzić innym na drogach zbawienia”.

Piątek
8V

9.00

1) Za †† Stanisławę w rocznicę śmierci i Władysława Garda oraz za dusze potrzebujące pomocy
2) Za † ojca Gerharda Porske (greg.)

17.30 1) W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2) Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)

Kapl. Nowennowa za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O Boże błogosławieństwo i opiekę, o miłość i zachowanie
skarbu wiary świętej dla dusz wiernych Jezusowej nauce”.

Sobota
9V

Niedziela
10 V

1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za † ojca Gerharda Porske (greg.)
3) Nowennowa za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O Boże światło dla pogan i tych, którzy Boga jeszcze nie
znają, aby doznali prawdziwej radości i szczęścia z powrotu do Boga poprzez kontakt z Ewangelią”.
17.30 1) Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)
2) Za † męża Alfreda Kern oraz za †† rodziców i rodzeństwo z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 1) Za †† rodziców Martę i Konrada Gabryś
2) Za † ojca Gerharda Porske (greg.)
9.30 Za † Karola Hojdem i za † ojca Wojciecha
12.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego
i opiekę Anioła Stróża dla Oktawiana w 5 rocznice urodzin i Nikodema w 8 rocznicę urodzin
15.30 Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)

9.00

17.00 W intencji Rycerstwa Niepokalanej

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel. 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek
11 V

9.00 1) Za †† Marię i Franciszka Kontny i za †† dziadków Józefę i Roberta
2) Za † ojca Gerharda Porske (greg.)
17.30 1) Za † męża Jacka
2) Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)
Kapl. Nowennowa za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze braci odłączonych, zwłaszcza tych, którzy
roztrwonili dobra Boga, nadużyli Jego łask trwając uporczywie w swoich błędach, aby powrócili do
jedności z Kościołem”.

Wtorek
12 V

1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) Za † ojca Gerharda Porske (greg.)
17.30 1) Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej,
zdrowie i potrzebne łaski dla Roberta w 50 rocznicę urodzin
2) Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)

9.00

Kapl. Nowennowa za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci, aby
były szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego oraz wonnym bukietem przed tronem Bożym”.

Środa
13 V

1) Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)
2) Za † ojca Gerharda Porske (greg.)
17.30 1) Za †† Wilhelma, Annę, i Gintera Herbet, Joachima Koczulla i za †† z pokrewieństwa
2) Za †† rodziców Małgorzatę i Alojzego Patrzek oraz ich syna Norberta

9.00

Kapl. Nowennowa za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze, które szczególnie wśród wszelkich
udręczeń i przeciwności czczą i wysławiają miłosierdzie Boże”, aby zajaśniały szczególną jasnością
w życiu przyszłym.”

Czwartek
14 V

1) Za † ojca Gerharda Porske (greg.)
2) Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)
17.30 1) Za † Emmę Daniel i za † męża
2) Za † Marka Wdowiak w 8 rocznicę śmierci

9.00

Kapl. Nowennowa za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze, które są w więzieniu czyśćcowym. Niech
strumienie Krwi i Wody, które wypłynęły z Serca Jezusowego, ugaszą płomienie ognia
czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Bożego”.

Piątek
15 V

1) Za †† Zofię i Romana Jachniewicz oraz za †† rodziców Michała i Michalinę Szpakowskich
2) Za † ojca Gerharda Porske (greg.)
17.30 1) Za † Pawła Manieta z okazji urodzin oraz za † Felicję Manieta i za †† z pokrewieństwa
Manieta i Arens
2) Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)

9.00

Kapl. Nowennowa za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze oziębłe, aby Jezus zamknął ich
w Najlitościwszym Sercu, pociągnął ich w sam żar miłości Swojej, zapewniając im pełnię Bożego
miłosierdzia”.

Sobota
16 V

Niedziela
17 V

1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za † ojca Gerharda Porske (greg.)
3) Za †† rodziców Genowefę i Franciszka oraz za †† z rodzin Kucharczyków i Grzybów
17.30 1) Za † Aleksandra w rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Eugenię, Teofila, Kazimierza,
Stanisława i Janinę
2) Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)
8.00 Za †† rodziców Gertrudę i Władysława Truty oraz za †† z obu stron

9.00

9.30

O zdrowie dla rodzin Truch i Tkacz i za †† z tych rodzin

12.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
Loretańskiej dla Marii w 70 rocznicę urodzin
15.30 Za † ojca Gerharda Porske (greg.)

17.00 Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)

Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Kościół ma ze Słowem Wcielonym wspólny cel, wspólne zadanie i rolę, ma mianowicie wszystkim podawać prawdę, ma bezpiecznie rządzić i kierować ludzkością, ma składać Bogu miłą i przyjemną Ofiarę i w ten sposób przywrócić między stworzeniem i Stwórcą podziwu godną jedność i harmonię, którą Apostoł
Narodów trafnie opisuje tymi słowami: „Już nie jesteście gośćmi i przychodniami,
ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga; Apostołowie i Prorocy są tym fundamentem, na którym jesteście zbudowani a jego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” (Pius XII).
Dylematy nt. przyjmowania komunii?
Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski Warszawa, 12 marca 2020 r.
„Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy”.
Znana jest katecheza św. Cyryla Jerozolimskiego z IV wieku, który zalecał, aby przy
wyciągniętych prosto ramionach i złączonych palcach dłonią lewą należało podeprzeć dłoń prawą, obie formując wklęsło. (…) dłoń stanowiła „tron”, który musi być
przygotowany na przyjęcie Pana jako Króla. (…) koncepcja św. Cyryla nie była odosobniona. Sformułował ją także św. Jan Chryzostom, rozszerzył II Synod Konstantynopolitański „in Trullo” z roku 692 oraz św. Jan Damasceński, wzbogacając jednocześnie teologiczną symbolikę Komunii na rękę. Każdego komu trudno przyjąć
Pana Jezusa w ten sposób prosimy o ustawienie się na końcu procesji, tak by wszyscy
mogli bezpiecznie i swobodnie wejść w pełną komunię ze Zbawicielem. Niech owocem każdej Eucharystii będzie większa troska i miłość pomiędzy nami. Postarajmy
się, by forma przyjęcia Komunii nie była powodem gromadzenia się w nas trudnych
emocji, czy co gorsza, burzenia jedności. Zwróćmy bardziej uwagę na istotę, niż
formę. Używając porównania pojmujemy, w sztuce bardziej liczy się obraz, niż obramowanie. Jezus w Eucharystii jest istotą, jakby obrazem, a forma to rama, dodatek.
Liczy się nastawianie serca, by godnie przyjąć Miłość i przekazywać dalej. Idzie tu
o Miłość wertykalną i horyzontalną – Boga i ludzi.
Na wesoło
– Mamo, czy to prawda, że moja siostra spadła nam z nieba? – pyta Jaś o nieobecną
starszą siostrę.
– Tak, to prawda, mój drogi. Aniołowie i święci chcieli mieć trochę spokoju i dlatego
wysłali ją do nas na ziemię.
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