
 

WYSOKA
NIEDZIELA
WIELKANOCNA

12.04.20

Zmartwychwstanie

  6.00 

10.00

14.00

REZUREKCJA.
- MSZA ŚW. 
   KU CZCI CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO -  
  W INT.  PARAFIAN oraz za ++ PARAFIAN.

Do Chrystusa Zmartwychwstałego z podz. za otrz. ł. i z pr. o d. zdr. i błg. w rodzinie 
RATAJ oraz za ++ z rodzin RATAJ – JABŁONKA.

UROCZYSTE  NIESZPORY  WIELKANOCNE.
/ w każdym spotkaniu liturgicznym może uczestniczyć tylko 5 osób /

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU;
Możliwość przystąpienia do Komunii św.: g. 7.00; g. 8.00; g. 9.45 g. 11.00; g. 12.45; 
g. 13.30; g. 13.45;  g. 14.30; g. 15.30; g. 16.00; g. 16.30; g. 17.00; g. 17.30; g. 18.00.

PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY

13.04.20

7.00

10.30

Msza św. – int. wolna.

W INT. MĘŻCZYZN i MŁODZIEŃCÓW .
Ku Czci Chrystusa Zmartwychwstałego z podz. za otrz. ł. i z pr. o łaski potrzebne 
w pracy wychowawczej w rodzinach, w pracy zawodowej, w int. pracujących daleko 
od swoich Rodzin oraz  w int. poszukujących pracy.

WTOREK
14.04.20

15.00 Pg. śp. Stefana KANDZIORA / l. 79 / - Kolonia Ł.
/ po  mszy św. – g. 15.30 stacja pogrzebowa na cmentarzu /.

ŚRODA
15.04.20

7.00 Msza św. – int. wolna.

CZWARTEK
16.04.20

18.00 O dar życia wiecznego za ++ rodz. Anastazję i Ignacego SKORUPA, za ++ teściów, 
za + siostrę z mężem, za + brata z żoną i za ++ pokr.

PIĄTEK
17.04.20

7.00 Msza św. – int. wolna.

SOBOTA
18.04.20

7.00 Do B. Op. i za wst. św. Rity z podz. za otrz. ł. i z pr. o d. zdr. i błg. 
w int. Rity SKWARA – z ok. 60 r. ur. oraz za ++ rodziców i brata.

II NIEDZIELA
WIELKANOCNA
19.04.20

Niedziela 
Miłosierdzia 
Bożego

  7.00
  

10.00

Za ++ rodz. Helenę i Józefa GROMOTKA z synem Franciszkiem, zięciem Karolem 
oraz za + ojca Huberta GRZESIK z zięciem Helmutem, synową Hildegardą 
i za ++ dziadków z obu stron

Do Mił. Bożego za + męża i ojca Pawła PRADELLA ( 20 r. śm.) za + zięcia Henryka, 
za ++ rodziców z obu stron, za ++ braci i bratową oraz za ++ z rodzin WIECZOREK -
PRADELLA

                                                 

„Nie bójcie się…”.  Ta prosta deklaracja Zmartwychwstałego Pana 
niech przepełnia nie tylko Dni Świąteczne, ale niech wypełnia treścią 
również każdą chwilę życia. Niech ułatwi przetrwać nam bardzo trudne 
chwile, kiedy nasze życie jest mocno zagrożone. 
Wykorzystując roztropnie możliwości medialne w tym czasie - życzymy 
Wszystkim Parafianom i bliskim zagranicą błogosławionych oraz 
owocnych Świąt Wielkanocnych
                                                  Ks. bp Andrzej Czaja
                                                          Ks. prob. Henryk Kontny
                                                          Ks. Dawid Kontny



WACHÓW
NIEDZIELA
WIELKANOCNA

     11.30 Do B. Op. i za wst. MBF z  podz. za otrz. ł. i z pr. o d. zdr. i błg w rodzinie oraz 
za + męża i ojca Pawła MAŁYSKA z rodzicami, rodzeństwem, za ++ rodziców Pawła 
i Reginę KUBIK, za + brata Gerharda i za ++ dziadków z obu stron.

Komunia św. – g. 11.15; g. 12.15; g. 15.00

PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY

       9.00 Do B. Op. i za wst. MBF z podz. za otrz. ł. i  z pr. o d. zdr. i błg. w rodzinie NOWAK, 
za ++ rodz. Jana i Jadwigę z córką, synem, za ++ Jerzego i Jadwigę, za + córkę i synów.

WTOREK 18.00 Za ++ rodziców Leona i Matyldę KROLL, za ++ Jana i Annę PIĄTEK, za + ciotkę 
Zofię Zygmunt, za ++ dziadków i za ++ z pokr.

NIEDZIELA
8.30

Za + ojca Gerarda KUBIK ( kol. r. śm. ), za ++ dziadków i za wszystkich ++ z rodziny.

KOLONIA Ł.
NIEDZIELA
WIELKANOCNA

8.30 Do B. Op. i za wst. MBF i św. Rocha - za wszystkie moje dzieci ze swymi rodzinami 
oraz o zdrowie i potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.

Komunia św. – g. 8.15; g. 9.15; g. 13.00

PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY

8.00 Za + męża Antoniego PYKA, oraz za + syna Mariusza PYKA i za ++ z całego pokr.

PIĄTEK 18.00 Do B. Op. i za wst. MBF z podz. za otrz. ł. i z pr. o d. zdr. i błg. w int. naszej 
Służby Kościelnej  z ok. kol. r. ur.:  SUDA Rita, SUDA Hildegarda, TOMYS Anna , 
WAŻNY Brygida oraz za ++ z ich rodzin.

SOBOTA
18.04.20

Dzień Fatimski

17.30
18.00

RÓŻANIEC
W INT. PIELGRZYMÓW.
W int. wszystkich pracujących na naszych polach – o deszcz, o błg. przy tych pracach, 
ustrzeżenie od nieszczęśliwych wypadków przy pracy, zachowanie od kataklizmów 
i o dobre plony oraz w int. wszystkich wyjeżdżających do pracy za granicę...
o zachowanie wszystkich od epidemii koronowirusa…

NIEDZIELA 11.30 Za + Jana KAMIŃSKI – 1 r. śm.

Pozdrowienie wielkanocne:   Chrystus Zmartwychwstał !   Prawdziwie Zmartwychwstał !

Zwyczajowe poświęcenie pokarmów tylko w domach rodzinnych. Modlitwę błogosławieństwa niech odmówi 
ojciec, matka lub inna osoba wierząca w rodzinie przed śniadaniem wielkanocnym (nowa Droga do nieba  - nr 77)

„Bóg Zapłać” za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii w ostatnim czasie na 
różne sposoby - do skarbonek w kościołach, zakrystii, w kancelarii lub przelewem na 
parafialne konto bankowe (Parafia Wysoka -  nr konta 05 8909 1032 0040 0400 2671 
0001).

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – Komunia św. ( 12 kwietnia )

/  po 5 osób – z zachowaniem ostrożności i porządku jak do wielkich sklepów /.

Wysoka: g. 7.00 – 10.00 oraz g. 11.00 -18.00     ( KOMUNIA ŚW.: g. 7.00; g. 8.00;  g. 9.45 g. 
g.11.00; g. 12.45; g. 13.30; g. 13.45; g. 14.30; g. 15.30; g. 16.00; g. 16.30; g. 17.00; g. 17.30; g. 18.00 )
Wachów: g. 12.15 – 15.00     ( KOMUNIA ŚW.: g. 11.15: g. 12.15; g.15.00 )         
Kolonia Ł.: g. 9.15 -  13.00   ( KOMUNIA ŚW.: g. 8.15; g. 9.15; g.13.00 )

KOMUNIA ŚW. ( II ŚWIĘTO) Wysoka- g.6.45; g.7.40; g.10.15; g.11.30; g.12.00   Wachów – g.8.50; g.9.40
                                             Kolonia Ł. – g. 7.50; 8.35



Pamiętamy o zasadach – które mają nam zagwarantować więcej bezpieczeństwa.
1/ W czasie liturgii świątecznej ( niedziela, poniedziałek ) i w pozostałe dni może być jednocześnie w 
     kościele 5 osób oraz Służba Liturgiczna.
2/ Te zasady musimy bezwzględnie przestrzegać !!!!
    Nie podporządkowując się - bierzemy na siebie odpowiedzialność za  przekroczenie tego nakazu ( = kara )
3/ Adoracja przy Bożym Grobie: sobota, godz. 9.00 – 18.00 / ADORACJA KRZYŻA PRZEZ POKŁON !!!! /
   W czasie Adoracji przy Bożym Grobie możemy złożyć od dzieci i od siebie ofiary jałmużny wielkopostnej 
   na  pomoc dzieciom.
3/ NIEDZIELA WIELKANOCNA – w kościele 5 osób !!!!!

   W czasie Adoracji w godzinach wyznaczonych w NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 
   ( I święto  - 12 kwietnia ) oraz przed i po każdej  mszy św. ( II święto – 13 kwietnia ) 
   będzie możliwość przystąpienia do Komunii św. wg podanego planu.
7/ Wizyta na cmentarzu poza ceremonią pogrzebu nie jest „niezbędną sprawą  życia codziennego” i bywa 
    interpretowana jako naruszenie zakazu przemieszczania się, co skutkuje nałożeniem grzywny. 
    Zostańcie w domu i tam pomódlcie się za Waszych zmarłych.       



 „Nie bójcie się….”
Boży Grób przypomina nam o deklaracji Zmartwychwstałego Pana 
– Nie bójcie się !
Na obecny czas – kiedy wiele wartości w naszym życiu zostało podważonych – wezwanie 
Zmartwychwstałego jest bardzo ważne. Daj nam nowe impulsy w życiu, wlewa nadzieję na 
spokojną przyszłość. Stabilizuje nasze życie w tej atmosferze obecnej wielkiej niepewności.

Zatrzymując się przy pustym grobie – musimy obudzić nasze zamknięte nieraz w twardych
schematach chrześcijaństwo.
Współczesna ogólna sytuacja już wymusiła i nadal wymusza podejmowanie nowych kroków 
– innego przeżywania wiary – przede wszystkim w Rodzinie.
Trudniej skupić się bowiem w swoim mieszkaniu na modlitwie niż w kościele. Trzeba 
ogromnego nieraz wysiłku, aby stworzyć właściwy klimat do przeżywania wiary z bliskimi 
w zaciszu swojego mieszkania i w  gronie rodzinnym. To jest weryfikacja naszej wiary !

Obraz realnej rzeczywistości przeżywanej obecnie nakreśla nam Papież Franciszek.

W naszym życiu ruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, czując się silnymi i zdolnymi do 
wszystkiego. Chciwi zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem.  
Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań. Nie obudziliśmy się w obliczu wojen i 
światowej niesprawiedliwości. Nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważnie chorej 
planety. 
Nadal byliśmy niewzruszeni -  myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. 

Ta sytuacja zmusza nas do wołania na całym świecie: SOS – Panie, ratuj nas !

Orędzie wielkanocne nas uspokaja i kreśli nowe horyzonty życia. 
NIE BÓJCIE SIĘ ! Idźcie i podejmijcie w zaufaniu nowe zadania.

Te słowa otuchy Zmartwychwstałego zabieramy ze sobą w te tak inne niż dotychczas 
- Dni Świąteczne i w najbliższą przyszłość.
Niech zmartwychwstały Chrystus będzie nam partnerem w życiu – bo On jest
źródłem bezpieczeństwa, solidarności  i pokoju. Tych wartości nam teraz 
bardzo potrzeba.

CARITAS PARAFIALNY…
Panie z Caritasu odwiedziły przed świętami tradycyjnie 42 naszych Seniorów i Chorych.
Składając życzenia od Wspólnoty Parafialnej -  przekazały piękne drobne upominki 
świąteczne Wszystkim, którzy przez nabywanie świec, palm, dewocjonaliów i „składanie ofiar 
św. Antoniemu”,  Tytki Miłosierdzia ( 3 ) oraz  przekazy pieniężne (15 kopert  oraz przekazy na
konto bankowe) przyczynili się do zrealizowania tej naszej tradycyjnej akcji wielkanocnej 
- serdeczne "Bóg Zapłać".
Ponadto 5 zgłoszonych osób zakwalifikowało się do otrzymania wsparcia w ramach 
Diecezjalnego Programu Pomocy, który realizuje pomoc w czasie panującej epidemii.

Obdarowani w ramach programu „jałmużny postnej” oraz przez Caritas ( Parafialny Zespół 
Caritas  - inne paczki ) dziękują za tak wielką niespodziankę. Nie spodziewali się – że w tym 
roku też będą paczki.

Bóg Zapłać także za ofiary złożone przez Dzieci i Dorosłych w ramach Jałmużny Postnej 
w skarbonkach przy Bożym Grobie.
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