
 

 „Któ ż  jak Bó g” – niech żabrżmi jak najpiękniej! 

1.Dziś w naszej parafii  Niedziela  
powołaniowa. Gościmy diakona  
Dominika Świebodę – który odbywał 
w naszej wspólnocie praktykę duszpa-
sterską oraz kleryków Wyższego Se-
minarium Duchownego w Rzeszowie. 
Spotkanie z grupami duszpasterskimi 
po Mszy św. o godzinie 12.00.  

2.Zapraszamy na nabożeństwa majowe. 
W kościele nabożeństwa majowe  
w dni powszednie o godzinie 18:30,  
w niedzielę i święta o godzinie 16.30. 
Przy kapliczkach o godzinie 20.00.  

3.W poniedziałek Święto św. Andrzeja 
Boboli, kapłana męczennika – patrona 
Polski. Zapraszamy na Msze św.  
i zachęcamy do modlitwy za naszą 
Ojczyznę. Jest to także 16. dzień mie-
siąca – po eucharystiach modlić się 
będziemy za przyczyną św. Jana Paw-
ła II.   

4.W środę po Mszy wieczornej  
spotkanie Caritas.  

5.W czwartek po Mszy św. wieczornej 
spotkanie Rodziny Radia Maryja. 

6.W piątek przypada rocznica sakry 
biskupiej Księdza Biskupa Ordynariu-
sza Jana Wątroby. Pamiętajmy w mo-
dlitwie o naszym Biskupie.   

7.Dla pogłębienia swojej wiary i wiedzy 
religijnej zachęcamy do czytelnictwa 
prasy katolickiej. 

8.Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym w przygotowanie i przebieg uro-
czystości I Komunii św. Niech pełny 
udział w Eucharystii pozwoli dzie-
ciom jeszcze bardziej pokochać Jezu-
sa i umocni wiarę, którą otrzymały na 
chrzcie świętym.  

9.Spotkania grup duszpasterskich:  

• Ministranci: środa 18.30 

• Oaza i KSM: piątek 19.00 
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Ogłoszenia  

 V Niedziela 

Wielkanocy  

WIADOMOSCI Z MISJI - EKWADOR 

 W archidiecezji Portoviejo gdzie 
koordynatorem utworzonej rok temu 
Komisji Obrony Życia oraz probosz-
czem parafii San Cayetano de Chone 
jest nasz rodak ks. Dariusz Miąsik 
odbył się Marsz dla Życia, nazywany 
w Ekwadorze „Manavida”, zgroma-
dził rzesze ludzi, którzy manifestowali 
swoje poparcie w obronie życia.  

 W rozmowie z hiszpańskojęzyczną 
Katolicką Agencją Informacyjną – 
ACI Prensa – ks. Dariusz Miąsik,  
zaznaczył, że w tegorocznym marszu 
po raz pierwszy biorą udział wierni  
z całej archidiecezji. Zorganizowanie 
marszu w obronie życia, było odpo-
wiedzią na próbę legalizacji aborcji, 
która ostatecznie się nie powiodła.  

  Diecezja Portoviejo była ostat-
nią, którą przed wybuchem pandemii 
odwiedziła peregrynująca „Od Oceanu 
do Oceanu” w obronie życia Ikona 
Matki Bożej Częstochowskiej, co spo-
wodowało znaczne zwiększenie ak-
tywności pro-life. Jednym z efektów 
jest powołanie w ubiegłym roku pol-

skiego ks. Dariusza Miąsika na szefa 
Komisji Obrony Życia archidiecezji 
Portoviejo, co z kolei owocuje zwięk-
szoną mobilizacją i wspólnym Marszu 
dla Życia.  

 Pamiętajmy w modlitwie o naszych 
rodakach posługujących na misjach!  

 Wyrazem wsparcia dla księży  
pochodzących i związanych z naszą 
parafią, a obecnie pracujących na  
misjach jest między innymi przekazy-
wanie intencji mszalnych oraz ofiar 
składanych z tej okazji przez wier-
nych. Często w trakcie Mszy św. sły-
szymy "Intencja poza parafią" - ozna-
cza to, że eucharystia w tej intencji 
sprawowana jest przez wyznaczonego 
przez Parafię księdza. Zebrane ofiary, 
przeznaczane są na funkcjonowanie 
tamtejszych parafii, zakup żywności 
dla dzieci bądź opłacenie im  możli-
wości edukacji.  
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Poniedziałek  

630 †Joanna Polak-Bogucka (greg) 

 †Józef Porębny 

1900†Adolf Słuja (greg) 

 †Zofia Kutrzeba 

 †Za dusze czyśćcowe  

 †Kazimierz Świst (greg poza parafią ) 

Wtorek  

630  †Joanna Polak-Bogucka (greg) 

 †Helena 

 W int. małżonków w rocznicę ślubu 

1900†Adolf Słuja (greg) 

 †Emilia, Mieczysław 

 †Anna Rybka 

Środa 

6
30

  †Joanna Polak-Bogucka (greg) 

 †Maria i Jan 

 †dusze czyśćcowe  

1900 †Adolf Słuja (greg) 

 †Anna Rybka-Szczupak 

 †Stanisław 
Czwartek  

630  †Joanna Polak-Bogucka (greg) 

 †Anna Rybka-Szczupak 

 †Marian Ziemiński 

1900 †Adolf Słuja (greg) 

 †Bogumiła Miąsik 
 W int RRM 

Piątek 

630  †Joanna Polak-Bogucka (greg) 

 †Melania Żmuda 

1900 †Adolf Słuja (greg) 

 †Anna Rybka-Szczupak 

 W int. Małgorzaty i Krzysztofa Inglot 

Sobota  

630  †Joanna Polak-Bogucka (greg) 

 †Józef Gosztyła 

 †Helena Nowak 

1900 †Adolf Słuja (greg) 

 †Jerzy Petryczkiewicz 

Niedziela  

700  W int. Krzysztofa 

900   †Eugenia i Michał Molęda 

1030 †Edward Siuba 

1200  W int. Anastazji, Tymona i Zuzanny 

 †Zofia i Jan Bytnar Eugeniusz Olszejuk 

1700 †Joanna Polak-Bogucka (greg) 

1830 †Adolf Słuja (greg) 

Intencje Mszalne  

16 - 22 V 2022  W sobotę 7 oraz w niedzielę 8 maja  
w naszej parafii odbyła się Uroczystość  
I Komunii św. Do sakramentu Eucharystii 
przystąpiła po raz pierwszy grupa 174 
dzieci.  

Pierwsza Komunia Święta to przede 
wszystkim święto, w którym celebrujemy 
Jezusa, który zawsze chciał pozostać przy 
nas i który nigdy się od nas nie odłączy. 
Święto to stało się możliwe dzięki naszym 
ojcom, naszym dziadkom, naszym rodzi-
nom i wspólnotom, które pomogły nam 
wzrastać w wierze. 

Przyjęcie pierwszej Komunii św. ozna-
cza pragnienie, aby każdego dnia być bar-
dziej zjednoczonym z Jezusem, wzrasta-
nia w przyjaźni z Nim i chęci, aby także 
inni mogli cieszyć się radością, którą chce 
On nam dać. Pan was potrzebuje, aby 

mógł dokonać cudu dotarcia ze swą rado-
ścią do wielu waszych przyjaciół i krew-
nych. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym w przygotowanie i przebieg uroczy-
stości. Niech pełny udział w Eucharystii 
pozwoli dzieciom jeszcze bardziej poko-
chać Jezusa i umocni wiarę, którą otrzy-
mały na chrzcie świętym.  

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW. 

MAJOWY WIECZÓR ANIELSKI 
Modlitwie do św. Michała podczas 

Wieczoru Anielskiego we wtorek miesiąca 
maja przewodniczył ks. Michał Bator – 
proboszcz tutejszej parafii. Wieczór Aniel-
ski wpisał się w obchodzony po Uroczysto-
ści I Komunii tzw. Biały tydzień.  

 Podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. 
Jakub Oczkowicz – tutejszy wikariusz. Od-
wołując się do czytania z Dziejów Apostol-
skich zauważył, że pobieżna lektura tekstu 
tej księgi może nas doprowadzić do przeko-
nania, że przekazuje nam ona jedynie histo-
rię życia Apostołów oraz powstającego 
Kościoła. „Kiedy jednak uważnie przegląd-
niemy się tej księdze, to możemy zauwa-
żyć, że jej głównym bohaterem nie są Apo-

stołowie ani chronologia wydarzeń. Głów-
nym bohaterem Dziejów Apostolskich jest 
Słowo Boga” – zauważył. „Jakie są twoje 
dzieje Słowa w życiu? Które słowo jest 
twoje?” – pytał. Pokazując konieczność 
słuchania i czytania Pisma, zachęcał „aby 
słowo Jezusa, pisało swoje dzieje w naszym 
życiu”. „Daj się poprowadzić Słowom Je-
zusa! Nie gromadź jedynie chronologii wy-
darzeń religijnych.”- prosił.  

  Po Mszy św. odbyła się procesja wokół 
kościoła z figurą św.  Michała Archanioła. 
Zapraszamy na kolejny wieczór anielski  
w czerwcu.  


