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w marcu:
Juśkiewicz Kornella, Z.Czarnego 10
Lichtara Stanisława, B.Chrobrego 13
Furka Tadeusz, B.Chrobrego 37
Pfeifer Ryszard, Piastów 11
Kubista Liliana, Tysiąclecia 19
Falkus Florian, Tysiąclecia 6
Koczerba Ryszard, Piastów 10
Waniek Zofia, Tysiąclecia 4
Michael Krystyna, Piastów 26
Zagaj Marek, Piastów 18
Siedlaczek Norbert, Piastów 7
w kwietniu:
Nytko Mieczysław, Piastów 16
Gorczyca Stanisław, B.Chrobrego 43

W marcu i kwietniu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek racz
im daæ Panie. A œwiat³oœæ
wiekuista niechaj im œwieci..
Niech odpoczywaj¹ w poko-
ju wiecznym. Amen.

Malisz Edmund, B.Chrobrego 43
Turczyńska Hildegarda, B.Chrobrego 26
Liksza Irena, Tysiąclecia 29
Buchta Dorota, Piastów 5
Bywalec Tadeusz, Tysiąclecia 25
Klima Elżbieta, Tysiąclecia 23
Wyparło Róża, Piastów 16
Badower Danuta, Tysiąclecia 47
Błotko Józef, B.Chrobrego 32
Kapica Anna, Tysiąclecia 37
Cichy Kazimierz, Piastów 5

  8.Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha św.
  9.W przyszłą niedzielę  obchodzimy Uroczystość Wniebostąpienia Pańskiego.
10.Ze względu na pandemię nie odbędzie się tegoroczna pielgrzymka mężczyzn

i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej,  piesza pielgrzym-
ka na Jasną Górę, procesja Bożego Ciała oraz Festyn Parafialny.

11. Pragniemy włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie koronawirusa
i o ochronę naszych rodzin. W godzinie miłosierdzia odmawiajmy Koronkę oraz o godz.
20.30 w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca św. powierzając się opiece NMP.

12.Wszystkich parafian „małych i dużych”, zapraszamy na Katechezy Domo-
we. Są one dostępne na naszej stronie internetowej.

13.Msza Święta w intencji jubilatów obchodzących jubileusze małżeńskie będzie
sprawowana w Katedrze Chrystusa Króla 24 maja 2020 r., o godz. 12.00, jednak
bez udziału małżonków. Zapraszamy do udziału w tej Mszy św. za pośrednic-
twem radia eM oraz transmisji internetowej z Katedry.

14.Nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie!
Jednak w sytuacjach wyjątkowych można o to osobiście poprosić kapłana
w zakrystii pół godziny przed Mszą lub telefonicznie umówić się na spowiedź.

15.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. W związku z tym, że
prawdopodobnie przez najbliższe niedziele nie będziemy mogli wspierać parafii poprzez
ofiary składane podczas Mszy św. – apelujemy o przekazywanie finansowego wsparcia
poprzez wpłaty bezpośrednio na konto parafii. Takie solidarne działanie pozwoli naszej
parafii przetrwać ten trudny dla wszystkich okres. Nr konta Parafii Podwyższenia Krzyża
Św. i MB Uzdrowienia Chorych:   42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł wpłaty:
„darowizna na cele kultu religijnego”

16.We wszystkie Niedziele maja ok. godz. 20.30, zapraszamy przed komputery
na „Parafialny różaniec online”. To modlitwa, w której łączymy się z całym
Kościołem, prosząc Maryję o wstawiennictwo i ustanie pandemii koronawi-
rusa oraz o pokój w naszych rodzinach.

17.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. W przyszłą
sobotę o godz.7.30 zapraszamy osoby, które zadeklarowały pomoc w sprzątania
naszego kościoła. Bóg zapłać za zrozumienie i wszelkie ofiary przelewane na
konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.

Jak możemy jeszcze piękniej
kochać Matkę Bożą? - cz.II

 Święty Ludwik Maria  Grignion de
Montfort podaje z całą pewnością, że do-
skonałe nabożeństwo do Najświętszej
Maryi Panny powinno być:

1) wewnętrzne (szerzej opisałam tę cechę
w poprzednim numerze gazetki „ Być
bliżej”).

2) czułe (szerzej opisałam tę cechę w po-
przednim numerze gazetki „ Być bli-
żej”).

3) święte, czyli ma pobudzać duszę do uni-
kania grzechu i do naśladowania cnót
Najświętszej Dziewicy; Jej głębokiej
pokory, żywej wiary, świętego posłu-
szeństwa, nieustannej modlitwy, umar-
twienia, czystości, Jej głębokiego miło-
sierdzia, heroicznej cierpliwości, Jej
anielskiej słodyczy, oraz Boskiej mądro-
ści.

4) stałe, to znaczy, że utwierdza duszę
w dobrym, sprawiając, że człowiek nie
opuszcza praktyk religijnych z powodu
błahostek. Czyni ono człowieka odważ-
nym wobec świata, by był wiernym war-
tościom chrześcijańskim i bez lęku wy-
znawał wiarę. Człowiek rzeczywiście
oddany Matce Bożej nie powinien być
zatem  zgryźliwy, niestały, bojaźliwy czy
niespokojny. Dusza oddana prawdziwie
Maryi może czasem upaść, owszem,
lecz zaraz ma się podnieść i wyciągnąć
ręce do swej Ukochanej Matki.

5) bezinteresowne - prawdziwy czciciel
Maryi nie służy Jej, a przez Nią Dobre-
mu Bogu z powodu własnej korzyści lub
zysku materialnego, a nawet duchowe-
go, ale  po prostu z miłości do Niej. Trze-
ba kochać Matkę Bożą tak samo
w zmartwieniach, jak i w radościach,
w zwątpieniu i w  chwilach pełnych na-
dziei.

Maryjo, pomóż nam kochać Ciebie
prawdziwie, żarliwą miłością. Amen.

Agata
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PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (18 - 24 MAJ 2020)
Wszystkie Msze św. - online (po Mszy św. wieczornej odmówimy : Litanię Loretańską)

PONIEDZIAŁEK (18.05.2020 r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/za + Władysława Bazana we wspomnienie urodzin

2/za + męża Konrada i ++ rodziców z obydwu stron
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + m.Małgorzatę Kugler w 15 r. śm., ++ ojca Józefa, br.Karola i bratową Krystynę

2/za + matkę Halinę, ++ męża Władysława i brata Janusza
3/do Miłosierdzia Bożego za wstaw. MB i św. JPII w intencji: Teresy, Zofii, Jadwigi i

ich rodzin, z podzięk. za otrzymane łaski, prosząc o Boże błog., zdrowie, opiekę
Maryi oraz światło Ducha św. we wszystkich poczynaniach

WTOREK (19.05.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ z rodzin: Szeberów, Zarzecznych, Michalskich, Winiarczyków, Wielgusów,

Grzonków, Nitnerów, ++ Jadwigę Pająk, Bogdana Dudka i Bolesława Serwotkę
2/za ++ rodziców: Zofię i Bronisława

  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Stanisława Ficek w 3 r. śm.

2/w int. m.śp. Anieli w 9 r. śm., z podzięk. Bogu za jej życie, z prośbą o radość wieczną
3/za + Mariana Juzaszek (od Kazimierza Kulawik z rodziną)

ŚRODA (20.05.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Krystyny w 80 r. ur. z podziękowaniem za dotychczasowe życie,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę oraz życie wieczne dla bliskich zmarłych
2/w intencji Pauliny i Dawida, z prośbą o błog. Boże, dary Ducha św. i po-

trzebne łaski na nowej drodze życia
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + wnuka Mateusza w 6 r. śm.

2/za + ciocię Wandę w 13 r. śm., ++ rodziców: Irenę i Leopolda, ++ dziadków
z obu stron oraz ++ wujków: Tadeusza i Zbigniewa

3/w int.księdza Dawida w podzięk. za dar Jego Kapłaństwa, z prośbą o łaskę zdrowia
i dary Ducha św. w służbie Bogu i ludziom (od odmawiających Margaretki)

CZWARTEK (21.05.2020 r.) - Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb, i męcz.
7.00 1/za + Gertrudę Szafarczyk w 5 r. śm., + męża Ernesta oraz ++ rodziców z obu stron

2/za + Grażynę Gillner w 1 r. śm.
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji osób odmawiających Margaretki za kapłanów

2/w intencji młodzieży
3/za ++ Annę i Jana Szada-Borzyszkowskich, ++ Annę i Jana Molickich ich ++ rodzi-

ców, rodzeństwo i krewnych oraz ++ Mariana Zygułę i Mariana Sobola, Aleksandrę
Serwecińską, Hannę Wieczorek i dusze w czyśćcu cierpiące

PIĄTEK (22.05.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + syna Bartłomieja Parafiniuka oraz ++ rodziców: Zofię i Czesława

2/w int.m. Zenobiusza, z prośbą o łaskę wiary, dary Ducha św. i błog. Boże w kol. r. ur.
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji czcicieli Św. Rity

2/za + ojca Mieczysława Janika we wspom.ur. z prośbą o radość życia wiecznego
3/do Opatrzności B. za wstaw.MB i św. Rity w intencji: Teresy, Zofii, Jadwigi oraz ich

rodzin, z podzięk. za dośw. ich obecności, prosząc o dalszą opiekę, B.błog. i zdrowie

SOBOTA (23.05.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za+m.Stefana w w 37r.śm.,++rodz: Klarę i Antoniego Wypiór,++s.: Anielę i Ma

rię,++szwagra Michała,s.Andrzeja,++z rodz: Stacha i Wypiór i dusze w czyść.cierp.
2/za + Stanisława Bielaka w 15 r. śm.
3/za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 1/za ++ Antoninę i Teodora Gros, Alfreda Wyrwas i Hildegardę Gros, Huberta Gros,
Jadwigę Hartman, Marię Suchanek i Jerzego Huncholc, Agnieszkę i Pawła Skrzy-
piec, Jana i Wandę Grzybowskich

2/za + Jana Margielewicza i ++ rodziców z obu stron
NIEDZIELA (24.05.2020 r.)-UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

       Po każdej eucharystii odśpiewamy suplikacje
  7.30 - za + matkę Henrykę Curyło
  9.30 - do NSPJ z podzięk. za otrzymane łaski oraz nieustanną opiekę MB, z prośbą o Boże

błog. dary Ducha św., zdrowie duszy i ciała dla Bogny i Krzysztofa z ok. 7 r. śl.
11.00 - za + Jasia Sablika z prośbą o radość życia wiecznego
12.30 - w int.Anny i Ryszarda z ok.40r.śl. z podzięk. za otrzymane ł. i przeżyty szczęśliwie

wspólny czas, z prośbą o zdrowie i dalszą op. B. dla jubilatów i dzieci z rodzinami
17.00 - do NSPJ za wstawiennictwem MB z podzięk. za 80 lat życia Marianny Kalinow-

skiej z prośbą o dalszą opiekę (Te Deum)
20.00 - w intencji Marka Werkowskiego z ok. 50 r. ur. z podzięk.za dotychczasowe łaski

z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błog. dla solenizanta i całej rodziny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (17 maja 2020)
  1.W maju, po Mszy św. wieczornej będziemy odmawiać Litanię Loretańską.
  2.W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące nazwę

Dni Krzyżowych. W te dni po Mszy wieczornej odmówimy specjalne modlitwy.
  3.Wszystkie Msze św - online. Link na transmisję z naszego kościoła znajdziemy

na stronie internetowej i facebooku:   https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
Nasz kościół przez cały dzień jest otwarty. Od poniedziałku aż do piątku,
w godz. 7.30 - 12.00 odbędzie się Adoracja Najswiętszego Sakramentu.

  4.Wszystkie niedzielne kolekty przeznaczone są na utrzymanie naszego kościoła.
  5.Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, została przywrócona

w parafiach możliwość uczestniczenia w Eucharystii. Zaleca się jednak, aby uczest-
niczyły w niej przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św.,
z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową 1 osoba na 15 m2.
W naszym kościele siadamy w miejscach oznaczonych białymi kartkami, przestrze-
gając obowiązku noszenia maseczek. Komunia św. będzie rozdawana na rękę. Pro-
simy o przyjęcie godnej postawy i zachowanie odpowiedniej odległości 2 m od siebie.
Przypominamy, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
wciąż obowiązuje aż do odwołania dlatego, w trosce o zdrowie nas wszystkich,
w dalszym ciągu zachęcamy do przeżywania Mszy św. online (strona parafialna
i facebook) i przyjęcia Kom.Duchowej.

  6. W czwartek (21.05) o godz.18.00 Msza św. w intencji  odmawiających Mar-
garetki za kapłanów oraz w intencji młodzieży

  7.W piątek (22.05) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św. Rity, pa-
tronki spraw beznadziejnych. W czasie Mszy św. (bez dodatkowego nabożeństwa) bę-
dziemy szczególnie polecać trudną sprawę walki z koronawirusem.


