Św. Rozalia uznawana jest za Patronkę broniącą przed epidemiami, chorobami zakaźnymi, przed – jak dawniej
mawiano – morowym powietrzem.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo – módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święta Rozalio,
Święta Rozalio, Oblubienico Pana Jezusa,
Święta Rozalio, Boga nad wszystko kochająca,
Święta Rozalio, dla Boga rodziców i krewnych opuszczająca,
Święta Rozalio, ślub dozgonnej czystości dla Boga czyniąca,
Święta Rozalio, ze krwi królewskiej pochodząca,
Święta Rozalio, na dworze królewskim wychowana,
Święta Rozalio, odważnie ze świata rezygnująca,
Świata Rozalio, dla miłości Boga na pustynię się udająca,
Święta Rozalio, z Bogiem w pustelni rozmawiająca,
Święta Rozalio, nieustannym widzeniem Aniołów obdarzona,
Święta Rozalio, różą i lilią nazwana,
Święta Rozalio, różo panieńskiej skromności,
Święta Rozalio, lilio anielskiej czystości,
Święta Rozalio, wzorze dziewiczej wstydliwości,
Święta Rozalio, ofiaro miła Bogu,
Święta Rozalio, wieńcem pięknych cnót ozdobiona,
Święta Rozalio, przez zasługi cnót swoich wszelkie zarazy uśmierzająca,
Święta Rozalio, synogarlico w pustelni kwiląca,
Święta Rozalio, za swymi rodzicami u Boga orędująca,
Święta Rozalio, modlitwami swymi rodziców z czyśćca wybawiająca,
Święta Rozalio, przed śmiercią sakramentów świętych spragniona,
Święta Rozalio, przez kapłana Bożego w pustelni wyspowiadana,
Święta Rozalio, w pustelni cudownie Komunią Świętą umocniona,
Święta Rozalio, olejem świętym przed śmiercią namaszczona,
Święta Rozalio, w obecności Jezusa, Maryi i Świętych umierająca,
Święta Rozalio, w walce z epidemią skuteczna patronko,
Święta Rozalio, wszystkich swoich czcicieli pocieszycielko,
Święta Rozalio, czcicielom swoim w życiu i przy śmierci pomocy udzielająca.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Rozalio.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, który święte ciało służebnicy Twojej, Rozalii, wśród skalistych gór znalezione, za niebieskie lekarstwo i obronę w
czasie zarazy nam darować raczył, udziel hojnie Twoim wiernym, którzy jej pomocy wzywamy, łaski zachowania od
wszelkich niebezpieczeństw chorób ciała i ducha. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w
jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Kancelaria Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie
 biuro parafialne nr tel. 61 426 15 51
czynne: poniedziałek - piątek - 10.00 - 12.00 ks. Proboszcz przyjmuje w poniedziałki i środy - 18.00 - 19.00
 biuro cmentarne nr tel. 733 324 117
czynne: poniedziałek - 9.00 - 17.00; wtorek, środa, czwartek - 9.00 - 15.00; piątek - 9.00 - 17.00
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Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię,
uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się
w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który
siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego
podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia,
w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w
jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę».
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje
szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?»
I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim
mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok».
Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz.
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna
Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do
niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę,
Panie!» i oddał Mu pokłon.
Medytacja nad Słowem Bożym
Część społeczeństwa żydowskiego, powtarzając dawno już zdezaktualizowane poglądy,
uważała, że człowiek odpowiada przed Bogiem za grzechy swoich rodziców. Nie tylko zatem
ponosi ich konsekwencje – co jest zrozumiałe po dzień dzisiejszy – ale wręcz jest
odpowiedzialny za ich grzechy.
Taki pogląd, jak słyszymy, podzielali także uczniowie Jezusa. On jednak wyjaśnia im, że
w tym przypadku ani ten niewidomy nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się to wszystko,
aby na nim objawiła się dzisiaj Boża moc.
Przywrócenie wzroku niewidomemu od urodzenia staje się pretekstem do dyskusji, kto tak
naprawdę jest niewidomy: czy ten człowiek, któremu Jezus przywraca wzrok fizyczny, a jeszcze
bardziej wzrok duchowy – rozpoznaje przecież w Jezusie oczekiwanego Mesjasza –, czy też
faryzeusze, którzy twierdzili, że widzą i w tym przekonaniu trwali, choć w rzeczy samej żyli
w duchowych ciemnościach, nie uznając Jezusa jako Mesjasza.
A czy ja sam dobrze widzę?
ks. Wojciech Michniewicz

Intencje mszalne
Dzień
21.03.2020
Sobota

Godz.
1700
800

22.03.2020
IV Niedziela
Wielkiego Postu

1000
1200
1700

23.03.2020
Poniedziałek
24.03.2020
Wtorek
25.03.2020
Środa
26.03.2020
Czwartek
27.03.2020
Piątek
28.03.2020
Sobota

800
1700
800
1700
800
1700
800
1700
800
1700
800
1700
800

29.03.2020
V Niedziela
Wielkiego Postu

1000
1200
1700

Ogłoszenia duszpasterskie

Intencja

1) + Zofia, Józef Bandosz
2) + Małgorzata Kozłowska
+ Zenon Marer
1) + Anastazja, Mieczysław Nowaczyk, Helena, Henryk Szymańscy
2) + Kazimiera Zgorzelska
1) + Jan Adamczak (2 r. śm.), Józef (29 r. śm.), Leokadia Klapiszewscy
2) + Barbara Zyto
3) + Jan, Pelagia Dalbor i zm. z rodziny
+ Tomasz Kosicki (2 r. śm.)
+ Helena Woźniak
1) + Pelagia, Seweryn Zobel, Feliceta, Marceli Fibikowscy i z prośbą o
zdrowie dla Marii i Mariana
2) + Genowefa Kołodziejska
w int. Parafian
1) + Alfons Stawski i zm. z rodziny
2) + Ireneusz Lewandowski
+ Małgorzata Kozłowska
1) + Maria Czechańska
2) + Krystyna Ejchorszt
+ Zygmunt Wiśniewski
1) + Janina Rychłowska, Leokadia Rychłowska
2) + Kazimiera, Kazimierz, Zofia Karweccy
+ Henryk Jankowski
1) + Andrzej Adamski
2) + Irena Śmigiel
w int. Parafian
1) + Krystyna Ciechanowska
2) w int. Katarzyny i Roberta Rączkowiaków z ok. 15 rocz. małżeństwa
Chrzest: Leon Henryk Grzegorzewski
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Krystyny, Łukasza, Jonasza i Feliksa
1) + Jan, Genowefa, Piotr Posłuszni
2) + Helena, Feliks Kozłowscy
1) w int. Ireny i Jana Kuszaków z ok. 50 rocz. małżeństwa
2) + Małgorzata Kozłowska
Chrzest: Jakub Tecław, Gloria Ada Obi
+ Zbigniew Michałowski (1 r. śm.)
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1.

12.

Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – różni się nieco od pozostałych. W tradycji
Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego
fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do
radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.
Biskupi polscy udzielili dyspensy od obowiązku mszy św. niedzielnej na czas epidemii
koronawirusa. Biskupi przypominają, że osoby starsze i schorowane, także czujące się zagrożone
zarażeniem mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w
środkach społecznego przekazu (np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program
Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje).
Przypominają też, że nie ma wymogu, by podczas Mszy św. przekazywać znak pokoju przez podanie
dłoni a tylko skinienie głowy. Komunię św. kapłan może podać na rękę i przyjmujemy ją przy kapłanie.
W związku z epidemią koronawirusa spotkania dzieci i młodzieży przygotowujących się do
sakramentów zostają odwołane.
Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek po Mszy św. o godz. 17.00 razem z Chrystusem i
Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 16.00 rozpamiętujemy
mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali.
Mimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi się w tym
czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Należy do nich obchód uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywali w najbliższą środę, 25 marca. W tę
uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi
Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Msze Święte tego dnia w naszym kościele.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji
zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę.
Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy,
aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy nieuleczalnie chore
mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia
pozbawione.
Przypominamy, że przy ołtarzu bocznym wystawiony jest kosz, do którego można składać trwałe
produkty spożywcze, a także artykuły, które mogą stanowić prezent świąteczny dla potrzebujących
rodzin. Za okazane serce już dzisiaj dziękujemy. Także jako jałmużnę wielkopostną można wrzucić
ofiary do skarbony pod figurą Serca Pana Jezusa, które po Wielkanocy zostaną przekazane wyłącznie na
wykup recept dla ludzi ubogich z naszej parafii. Tym zajmie się Parafialny Zespół Caritas.
Nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła we wtorek po Mszy św. o godz. 8.00, Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną, w czwartek o g. 16.30 różaniec
w int. powołań kapłańskich, a w sobotę rano Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
7 czerwca 2020 roku w Warszawie odbędzie się beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Polski, który był naszym arcybiskupem w latach 1948 – 1981. Informujemy,
że przejazd na beatyfikację odbędzie się pociągiem specjalnym z Gniezna do Warszawy Centralnej.
Dzięki uprzejmości Marszałka Województwa Wielkopolskiego koszt przejazdu wynosi 5 zł w obie
strony. Zapisy w zakrystii.
Pragnę poinformować, że w dniach 13.07 -19.07.2020 r. organizujemy coroczną pielgrzymkowycieczkę.
W tym roku proponujemy Zamojszczyznę i Lwów. Szczegóły na programach wyłożonych na stoliku.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii.

13.

W każdą niedzielę po Mszy św. w zakrystii można zamawiać intencje mszalne.

12.

Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…

13.

Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom, Gościom i Sympatykom naszej Parafii
życzymy obfitości Bożych darów i owocnego Wielkiego Postu. Szczęść Boże.
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