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PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 28 marca Dz 2,14.22-33; Mt 28,8-15

Słowo Boga Żywego
Bóg wskrzesił Go (Jezusa),
zerwawszy więzy śmierci.

Dz 2,14.22-33

Nie bójcie się!
Idźcie…
Mt 28,8-15

Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocną. Obchodzi się je jako Uroczystości
Pańskie. Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego obchodzi się jako

jeden dzień świąteczny, co więcej, jako Wielką Niedzielę.
8.00 — (M) Za + Irenę Gara (od córki Jolanty z mężem Andrzejem).
9.30 — (R) Za ++ Paulinę w 23 rocznicę śmierci i Piotra w 25 rocznicę śmierci.
11.00 — (M) Za + męża Stanisława Szpilka w 1 rocznicę śmierci oraz jego rodziców Marię i Andrzeja Szpilka.
Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Koronka.
NIE MA MSZY ŚW. O GODZ. 1800!!!
WTOREK WIELKANOCNY, 29 marca Dz 2,36-41; J 20,11-18
7.00 — (R) Za + Stanisława Wróbel (od siostry Stefanii z rodziną).
18.00 — (M) Za ++ rodziców Annę i Józefa Medoń.
Nowenna i koronka do Miłosierdzia Bożego.
ŚRODA WIELKANOCNA, 30 marca Dz 3,1-10; Łk 24,13-35
7.00 — (M) Za + Stanisława Wróbel (od wnuka Maćka).
18.00 — (R) Za ++ Zofię, Adama i Bronisława.
Nowenna i koronka do Miłosierdzia Bożego.
CZWARTEK WIELKANOCNY, 31 marca Dz 3,11-26; Łk 24,35-48
7.00 — (M) Za + Stanisława Wróbel (od wnuka Pawła).
18.00 — (R) Za ++ rodziców (od córki).
Nowenna i koronka do Miłosierdzia Bożego.
PIĄTEK WIELKANOCNY, 1 kwietnia – I piątek Dz 4,1-12; J 21,1-14
7.00 — (M) Za + Stanisława Wróbel (od sąsiadów córki).
Nabożeństwo do NSPJ.
16.30 — (R) (szkolna) Za + Jadwigę Kawalec.
18.00 — (M) Za + Irenę Gara (od córki Barbary).
Nowenna i koronka do Miłosierdzia Bożego.
19.30 — (R) (młodzieżowa) Za Parafian.
SOBOTA WIELKANOCNA, 2 kwietnia – I sobota Dz 4,13-21; Mk 16,9-15
7.00 — (M) Za + Stanisława Wróbel (od rodziny Koczot).
19.00 — (M) Nabożeństwo I sobót miesiąca!
19.00 – wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
19.30 – Różaniec
~20.10 – rozważanie medytacyjne na I sobotę
~20.30 – Eucharystia (M) : Za członków Żywego Różańca z naszej Parafii.
~21.30 – zakończenie.
Niedziela, 3 kwietnia, 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA
Dz 4,32-35; 1J 5,1-6; J 20,19-31
Sobota 17.00 — (R) Nowenna i koronka do Miłosierdzia Bożego.
Sobota 18.00 — (R) Za ++ rodziców i braci Śleziak (od córki i siostry Małgorzaty
z rodziną) oraz rodziców Katerinę i Ernesto Caselli (od syna Luigiego).
8.00 — (M) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego dla Beaty, Natalii i Jerzyka w jego 12 urodziny.
9.30 — (R) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo oraz dla Szymona i Michała z okazji urodzin.
11.00 — (M) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla Antoniego Skrzypiec z okazji 80 urodzin.
15.00 (!) — (M) Droga Światła w Roku Miłosierdzia.
18.00 — (R) Za ++ Władysławę Jańczak w 5 rocznicę śmierci, męża Franciszka, syna Henryka w 20 rocznicę śmierci.

DIAKONIA SPRZĄTANIA
Dziękujemy mieszkańcom ul. Trzech Diamentów (dawna Spadzista) za posprzątanie kościoła i ofiarę na kościół. Msza św. w ich
intencji będzie sprawowana 1.05. o godz. 1100. W najbliższą sobotę o posługę czystości prosimy mieszkańców z ul. Cieszyńskiej
250.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
(2) POJDA Maciej, zam. Pszczyna i SIWEK (POJDA) Marta, zam. B.B.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocną. Obchodzi się je jako Uroczystości Pańskie.
W Poniedziałek Wielkanocny, czyli dzisiaj, składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
i Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego – codziennie po Mszy św. wieczornej a w sobotę o 1700! W przyszłą niedzielę
rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. W czasie modlitwy nowennowej towarzyszą nam tryptyki, które będą wędrować po
naszych domach!
W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca:
a. w I piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo do NSPJ;
b. o 1630 Msza św. szkolna (od 1600 okazja do spowiedzi św.) a o 1930 Msza św. młodzieżowa (wcześniej okazja do spowiedzi
św.);
c. w I sobotę nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP og godz. 1900.
W przyszłą niedzielę o godz. 1500 nabożeństwo Droga Światła w Roku Miłosierdzia. Na to nabożeństwo zapraszamy
wszystkich, ale szczególnie te rodziny, które już zaprosiły obraz Miłosiernego Pana Jezusa do swoich domów i tych którzy
pragną to uczynić oraz Parafialną Radę Duszpasterską, która po tym nabożeństwie będzie miała swoje inauguracyjne
posiedzenie.
Również w przyszłą niedzielę przy drzwiach kościoła kwesta na Radio „Anioł Beskidów”.

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do wspólnego świętowania Triduum Paschalnego
w naszej Parafii:
• dla ks. Ryszarda za życzliwość braterską, posługę duszpasterską i przygotowanie służby liturgicznej;
• dla ks. Przemysława Sawy za pomoc w spowiadaniu i udział w liturgii;
• dla p. Jakuba Stefanków, naszego organisty i pełniącego funkcję kościelnego;
• dla p. Marceliny Waliczek, która zadbała o świąteczny wystrój naszego kościoła i dekoracje na Triduum;
• dla naszych szafarzy nadzwyczajnych Komunii Św. panów: Krzysztofa Błachut, Bogusława Pysz i Grzegorza Zemanek;
• dla scholii i jej kierownika, p. Tomasza Wiatrowskiego, za ubogacanie nas pięknym śpiewem (kto by chciał dołączyć do ich
grona, niech zgłosi się do p. Tomasza!);
• dla wszystkich podejmujących jakiekolwiek funkcje i prace w tych dniach;
• dla całej służby liturgicznej;
• dla wszystkich uczestników świątecznych liturgii i tych, którzy trwali na modlitwie w kościele w tych dniach;
• dla gości z Ruchu Światło-Życie (razem z ks. Ryszardem!), którzy m. in. posprzątali kościół po Wigilii Paschalnej.
Ks. Proboszcz

OBCHODY DNIA ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
odbędą się w dniach od 2-4 kwietnia br. W sobotę, 2 kwietnia od godziny 1600 w Bielsku-Białej na Luce Arena odbędą się rodzinne
zawody rolkowe oraz inne zabawy dla dzieci i rodzin. Wstęp wolny. W poniedziałek, 4 kwietnia (liturgiczna uroczystość
Zwiastowania Pańskiego) w kościele św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach, o godzinie 1730 odbędzie się
nabożeństwo, a o godzinie 1800 będzie sprawowana Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romana Pindla. W czasie
liturgii można podjąć dzieło Duchowej Adopcji dziecka poczętego.

ŚWIĘTO ŻYCIA NA PODBESKIDZIU
W piątek, 8 kwietnia br., Wydział Duszpasterstwa Rodzin wraz z władzami samorządowymi organizuje Święto Życia na
Podbeskidziu. Zapraszamy na godzinę 1800 do Hali Widowiskowo-Sportowej w Bielsku-Białej pod Dębowcem (ul. Karbowa 26).
W czasie spotkania odbędą się koncerty, pokazy i występy. Informacje o bezpłatnych wejściówkach można znaleźć na stronie
internetowej: www.luce.org.pl.

72. TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
W tym roku przypada 72. Tydzień Miłosierdzia, który będziemy obchodzić w dniach 3-10 kwietnia pod hasłem Miłosierni jak
Ojciec. Z tej okazji, w sobotę, 16 kwietnia br. o godzinie 1000 w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Pogórzu
rozpocznie się spotkanie parafialnych zespołów charytatywnych, szkolnych kół Caritas oraz osób zaangażowanych w dzieło
pomocy bliźniemu.

PRZEBIEG PEREGRYNACJI W MIESZKANIACH
1. Zadbaj o stan swojego sumienia! Jeśli trzeba postaraj się przystąpić do spowiedzi świętej przed peregrynacją. Po to, abyś mógł
z jak najbardziej otwartym sercem przyjąć Chrystusa w Eucharystii - a przez to polecać Bogu swoje troski i radości, i jak

najowocniej pochylić się nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia! Poczuj, że to nie tylko przez jedną dobę zagości u Ciebie „obraz”, ale
wykorzystaj to wydarzenie jako czas łask udzielanych Ci od Boga!
2. A zatem: w dniu przyjęcia peregrynującej kopii Obrazu pójdź na Mszę świętą. Przygotuj się: przedstaw Bogu te sprawy,
z jakimi chcesz wypraszać Jego Miłosierdzie dla siebie, ludzi i świata.
3. Przygotuj także miejsce w swoim domu dla peregrynującego Obrazu. Niechaj nie będzie to zapomniany kąt, ale honorowe
miejsce (stół, komoda), nakryte obrusem, przystrojone świecami.
4. Dla bezpieczeństwa swojego i bliskich: nigdy nie zostawiaj zapalonych świec w pustym mieszkaniu, kiedy wychodzisz z domu!
5. W tym czasie peregrynacji postaraj się pozostać w atmosferze rozmodlenia. Zrezygnuj więc z telewizji, radia, komputera, gier
wideo, niepotrzebnych rozmów telefonicznych i sms-ów czy lektury książek albo gazet. Wykorzystaj ten czas na Twoje spotkanie
i porozmawianie z Dobrym Bogiem, który zaprasza Cię do spotkania z tajemnicą Swojego Miłosierdzia!
6. Wygospodaruj czas na modlitwę przed peregrynującym Obrazem! Pomyśl także o wzięciu do ręki i do serca słów Pisma
Świętego, o
odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia, cząstki Różańca Świętego, o pobożnej lekturze. A przede
wszystkim wykorzystaj czas na swoją osobistą rozmowę z Twoim Bogiem o Tobie samym!
7. Jeśli mieszkasz sam, zaproś na wspólną modlitwę bliskich Twojemu sercu albo znajomych czy sąsiadów! Podobnie: jeśli wiesz
o kimś samotnie mieszkającym, starszym albo schorowanym, pomyśl o delikatnym zaproponowaniu swojego towarzyszenia
w modlitwie!
8. Przyjmij Obraz. Przyjdź z domownikami na Mszę Świętą do kościoła i na niej podejmij peregrynujący obraz a potem
z szacunkiem zabierz go do swojego mieszkania.
9. W mieszkaniu rozpocznij swoje czuwanie od znaku Krzyża, wspólnego odmówienia (z bliskimi i sąsiadami) Koronki do Bożego
Miłosierdzia, albo posłuż się modlitwą z Modlitewnika na powitanie peregrynującego Obrazu. Dlatego też postaraj się wcześniej
zapoznać z modlitwami (np. z dołączonego Modlitewnika) i wybrać odpowiednie dla Ciebie modlitwy i rozważania. Pamiętaj także
o pozostawieniu odpowiedniej „ilości” ciszy dla prywatnych modlitw-rozmów z Bogiem!
10. Następnego dnia przynieś obraz do kościoła (zakrystii) przed Mszą św. wieczorną.
11. Na koniec peregrynacji wpisz do Kroniki miejsce peregrynacji (nazwisko i adres) i podpisy uczestników modlitwy.
Można też wpisać jakąś ułożoną przez siebie modlitwę bądź świadectwo o przeżyciu peregrynacji!
12. Wykorzystaj czas, który możesz przeznaczyć na spotkanie z Bożym Miłosierdziem! Może to dobra okazja by zdobyć się na
jakieś postanowienie dotyczące twojego życia, duchowości czy modlitwy, o którym powiesz Jezusowi!
Legenda oznaczeń
Literki przy intencjach wskazują na kapłanów, którzy najprawdopodobniej
będą celebrowali daną Mszę Św.:
M — ks. Marcin Aleksy, proboszcz; R — ks. Ryszard Piętka, wikariusz;

Uwaga!!!
Treści podane w Informatorze o wydarzeniach poza parafią
podawane są na podstawie przesłanych ogłoszeń. Parafia
nie ponosi odpowiedzialności za ich wiarygodność!!!

