INFORMATOR PARAFIALNY
PONIEDZIAŁEK, 16 maja – św. Andrzeja Boboli
7.00 – Za śp. Marię Windak (53 r. śm.)
18.00 – Dziękczynna z okazji 60-tych urodzin Andrzeja Piątka
18.00 – Za śp. Siostrę Julitę Stachura z intencji kuzynki Marianny
WTOREK, 17 maja
7.00 – Za śp. Krystynę Popek z intencji siostry Anny z rodziną
18.00 – Za sp. Jana i Stanisława Baran
18.00 – Za śp. Zofię Kania z intencji córki Marii z mężem Ryszardem
ŚRODA, 18 maja
7.00 – W intencji Bogu wiadomej
18.00 – Za śp. Zygmunta Dańdę (33 r. śm.) i zmarłych rodziców
18.00 – Za śp. Krystynę Chlebda z intencji córki Anny z mężem
CZWARTEK, 19 maja
7.00 – Za śp. Helenę Tokarz z intencji siostry Marii z rodziną
18.00 – Za śp. Elżbietę Tynor
18.00 – Za śp. Ryszarda Madeja z intencji córki Ireny z rodziną
PIĄTEK, 20 maja
7.00 – Za śp. Annę Chlebda i wnuka Daniela
18.00 – O szczęśliwe rozwiązanie dla Jolanty
18.00 – Za śp. Władysławę Miękina z intencji syna Mariana z rodziną
SOBOTA, 21 maja
7.00 – Za śp. Jana Ciapę z intencji chrześniaka Jacka z żoną
18.00 – Za śp. Józefa i Magdalenę Głąb, córkę Marię i Jolantę Marcinek
19.00 – Za śp. Janinę Panuś (4 r. śm.)
VI NIEDZIELA Wielkanocna, 22 maja
7.00 – Za śp. Stanisława Pitaka (4 r. śm.)
9.00 – Za parafian
9.00 – W intencji uczniów klasy VIII przystępujących do egzaminu
11.00 – Dziękczynna w 43 r. ślubu Cecylii i Mariana
11.00 – Za śp. Michała i Rozalię Półtorak
16.30 – Dziękczynna w 10 r. ślubu Beaty i Artura

gorzkow.michalici.pl

Nr 10 (142) 2022
08 maja 2 0 2 2 r .

BEATYFIKACJA

ZAŁOŻYCIELKI ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wynoszenie przez Kościół na ołtarze nowych świętych jest potwierdzeniem, że świętość jest możliwa nie dla wybrańców, ale dla każdego, kto żyje
zgodnie z wolą Boga. 22 maja 2022 roku to dzień zaliczenia w poczet błogosławionych Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, założycielki dwóch wielkich
dzieł w Kościele: Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. Dla ludzi modlących się na różańcu i należących do kół różańcowych
to wielka łaska i radość, że mamy w niebie kolejną orędowniczkę w naszych
sprawach. Ten fakt zobowiązuje nas, by w myśl Założycielki Żywego Różańca „uczynić różaniec modlitwą wszystkich”.
Dziś, kiedy stajemy wobec nowych wyzwań, chcemy być świadectwem
dla innych, że w różańcowej Szkole Maryi można bezpiecznie podążać ku
Chrystusowi. Zapraszamy wszystkich Zelatorów i Członków Żywego Różańca, a także wszystkich wierzących do wspólnej modlitwy przed beatyfikacją i powierzania się wstawiennictwu przyszłej błogosławionej. Niech
słowa Pauliny: „Wszystkie dobra przyszły do mnie przez różaniec”, staną się
zachętą do zabiegania o owoce naszej codziennej modlitwy różańcowej.
13 maja rozpoczyna się Nowenna - dziewięciodniowa modlitwa przed uroczystością beatyfikacji. Zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę, polecając codzienną intencję oraz odmawiając codzienną modlitwę.
CODZIENNA MODLITWA W CZASIE NOWENNY

Bądź uwielbiony, najlepszy Ojcze, w życiu i posługiwaniu Twojej służebnicy Pauliny Jaricot. Pomóż nam naśladować jej gorli wość w modlitwie, jej troskę o misje i jej wrażliwość na potrzeby
innych ludzi. Przez jej wstawiennictwo prosimy, aby różaniec
stał się modlitwą wszystkich, a zaangażowanie misyjne - troską
każdego ochrzczonego. Niech rozwijają się róże różańcowe
dzieci i młodzieży, małżonków i rodziców, ludzi starszych i chorych. Niech z gorącej modlitwy zrodzi się większa gorliwość w
dawaniu świadectwa o Twojej miłości wobec wszystkich, do których nas posyłasz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień pierwszy - MODLITWA W INTENCJI RODZIN
Dziękujemy Ci, Boże, za wspaniałą rodzinę, w której żyła Paulina Jaricot i prosimy
Cię przez jej wstawiennictwo o błogosławieństwo dla naszych rodzin. Pomnażaj miłość małżonków i rodziców, braci i sióstr, aby każda rodzina była wspólnotą miłujących się osób.
Dzień drugi - MODLITWA O PRZEMIANĘ SERC
Dziękujemy Ci, Boże, za łaskę nawrócenia, które przeżyła Paulina w młodości i
prosimy, abyśmy wsparci jej wstawiennictwem potrafili radykalnie odrzucić grzech
oraz gorliwie naśladować Chrystusa.
Dzień trzeci - MODLITWA O NOWĄ GORLIWOŚĆ
Dziękujemy Ci, Boże, za pragnienie wynagradzania Sercu Jezusa, jakie wzbudziłeś
w Paulinie Jaricot i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo o siły do złożenia naszego
ciała na ofiarę żywą, świętą i Tobie przyjemną.
Dzień czwarty - MODLITWA W INTENCJI MISJI
Dziękujemy Ci, Boże, za wielką troskę Pauliny Jaricot o rozwój misji i prosimy,
abyśmy umocnieni jej przykładem gorliwie wspierali misjonarzy w ich posłudze
niesienia Ewangelii na krańce świata.
Dzień piąty - MODLITWA DZIĘKCZYNNA ZA ŻYWY RÓŻANIEC
Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją służebnicę Paulinę Jaricot, przez którą ubogaciłeś Kościół
darem Żywego Różańca i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, abyśmy zawsze gorliwie
odmawiali modlitwę różańcową i wspierali się wzajemnie w różach różańcowych.
Dzień szósty - MODLITWA O NOWE RÓŻE RÓŻAŃCOWE
Dziękujemy Ci, Boże, za niezwykły rozwój Żywego Różańca, jaki sprawiłeś na początku jego istnienia i prosimy Cię przez wstawiennictwo Pauliny Jaricot, abyś i dziś
spowodował dynamiczny rozwój tej modlitwy w naszych wspólnotach.
Dzień siódmy - MODLITWA O DUCHOWY ROZWÓJ
Dziękujemy Ci, Boże, za troskę Pauliny Jaricot o duchowy rozwój członków Żywego Różańca i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, aby wszyscy zelatorzy i
członkowie róż różańcowych umieli łączyć modlitwę ustną z rozważaniem życia
Jezusa i Maryi.
Dzień ósmy - MODLITWA O SOLIDNOŚĆ W PRACY
Dziękujemy Ci, Boże, za wrażliwość Pauliny Jaricot na potrzeby innych ludzi i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, abyśmy umieli nieść pomoc potrzebującym i
przyczyniali się do uobecniania w świecie królestwa sprawiedliwości i pokoju.
Dzień dziewiąty - MODLITWA O SIŁĘ DO NIESIENIA KRZYŻA
Dziękujemy Ci, Boże, za wierne pójście Pauliny Jaricot za Chrystusem dźwigającym krzyż i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, abyśmy umieli zaprzeć się samych siebie i każdego dnia przyjmować swój krzyż, naśladując Jezusa, Twego Syna.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
(09 - 22 maja 2022)
PONIEDZIAŁEK, 09 maja – św. Stanisława BM
7.00 – Za śp. Janinę Kowalczyk z intencji siostry Marii
18.00 – Za śp. Franciszka Dudzika, synów Grzegorza i Edwarda
18.00 – Za śp. Stanisława Skalskiego, żonę Helenę i rodziców
WTOREK, 10 maja
7.00 – Za śp. Czesława Hajduka z intencji siostrzenic
18.00 – Za śp. Jana Kowala w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Za śp. Juliana i Helenę Łobodziec
ŚRODA, 11 maja
7.00 – Za śp. Janinę Surówka z intencji siostry Barbary z mężem
7.00 – Za śp. Krystynę Chlebda w 30-tym dniu po śmierci
18.00 – Za śp. Władysławę i Stanisława Kania
18.00 – Za śp. Andrzeja i Monikę Rozwadowskich i zmarłe wnuki
18.00 – Za śp. Zofię Kania w 30-tym dniu po śmierci
CZWARTEK, 12 maja
7.00 – Za śp. Zdzisława Gabrysia z intencji siostry
18.00 – Dziękczynno-przebłagalna z okazji 69 r. urodzin
18.00 – Za śp. Genowefę Nowak (5 r. śm.) i męża Władysława
PIĄTEK, 13 maja – NMP Fatimskiej
7.00 – Za śp. Genowefę Pitala, męża Józefa i zmarłe dzieci
18.00 – W intencji Bogu wiadomej
18.00 – Za śp. Ryszarda Figla
SOBOTA, 14 maja – św. Macieja Ap.
7.00 – Za śp. Wacława Ślęczkę z intencji sąsiadów, Małgorzaty i Roberta Budzowskich
18.00 – Za śp. Albinę Ślęczka
18.00 – Za śp. Ryszarda Madeja z intencji żony Wandy
V NIEDZIELA Wielkanocna, 15 maja
7.00 – Za śp. Bronisławę Hajduk i męża Władysława
9.00 – Dziękczynna w 57 r ślubu Marii i Edwarda
9.00 – Za sp. Teresę Burda
11.00 – Rocznica Pierwszej Komunii Świętej
16.30 – Za śp. Halinę Oleś

