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Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

SŁOWO KS. PROBOSZCZA DO PARAFIAN I GOŚCI
Niedzielą Męki Pańskiej,  nazywaną w polskiej tradycji Nie-

dzielą  Palmową  rozpoczynamy  najważniejszy  dla  chrześcijan
okres  bezpośredniego  przygotowania  do  Świąt  Zmartwychwsta-
nia Pańskiego.  Wielki  Tydzień,  Triduum Paschalne – tak  ważne
dla wszystkich wiernych, w tym roku przyjmą zupełnie inny cha-
rakter.  Będzie to indywidualne, intymne przeżywanie Tajemnicy
śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wraz z papieżem
Franciszkiem, który w piątek 27 marca sam, w ciszy modlił  się
Watykanie  o  ustanie  pandemii  koronawirusa,  symbolicznie  bę-
dziemy przeżywali tajemnicę modlitwy  Jezusa w Ogrójcu, Ostat-
niej Wieczerzy, męki i śmierci Jezusa a także liturgii  Wigilii  Pas-
chalnej i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

Proszę Was, drodzy Parafianie i mili Goście o zapoznanie z
wieloma  informacjami,  które  publikujemy  w tygodniku  parafial-
nym i na naszej stronie internetowej. W związku z obostrzeniami
administracyjnymi, nie jesteśmy w stanie zaprosić Was do wspól-
nej  modlitwy  w  Wielkim  Tygodniu,  w  tym  zwłaszcza  adoracji
Krzyża. Niech tegoroczne Święta Wielkanocne będą bardziej indy-
widualnym świadectwem naszej wiary.

Zapewniamy też o gotowości do duchowej i sakramentalnej
pomocy wszystkim Parafianom i Gościom. Robimy wszystko, aby
nałożone na Kościół obostrzenia były możliwie jak najmniej dotkli-
we.  Już  dzisiaj  publikujemy  tekst  modlitwy  duchowej  Komunii
świętej  polecanej przez papieża Franciszka oraz tekst modlitwy,
którą będziemy odmawiać podczas tradycyjnego śniadania wiel-
kanocnego.  Zachęcam przy tym do korzystania  z internetowych
form uczestnictwa  w nabożeństwach  wielkopostnych – Gorzkich
Żali, Drogi Krzyżowej oraz wzięcia udziału w transmisjach Mszy
świętych – za pośrednictwem radia, telewizji i Internetu.

Proszę także o śledzenie naszej strony internetowej oraz pro-
filu parafii na facebooku, na której będziemy publikowali bieżące
informacje dotyczące działalności Kościoła i naszej wspólnoty pa-
rafialnej w tym niełatwym dla wszystkich czasie. 

Niech Bóg błogosławi wszystkim Parafianom i Gościom oraz
osobom zaangażowanym codziennie zapewnienie naszego bezpie-

czeństwa.  Cierpiącym  i  chorym niech  da łaskę  uzdrowienia,  a
zmarłym wieczne odpoczywanie. 

***
W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA BAR-
DZO PROSIMY O WCHODZENIE DO  KANCELARII PARAFIAL-
NEJ POJEDYNCZO,  wcześniej  przywołując  dzwonkiem obsługę
biura parafialnego. Jeśli to możliwe, załatwiajmy sprawy kance-
laryjne przez telefon: 601-65-16-97 Wszelkie płatności możemy re-
gulować przelewem: Parafia p.w. św. Mateusza Apostoła Pl. Kard.
St. Wyszyńskiego 1 82-230 NOWY STAW Nr konta naszej parafii:
02 8304 0005 0000 4037 2000 0010
Kolegiata  w  Nowym  Stawie  otwierana  jest  na  10  minut
przed rozpoczęciem Mszy św. lub nabożeństw. Po wejściu  5
osób,  drzwi  kościoła  zostają  zamknięte,  aż  do  zakończenia
modlitw.  Wyjściem  ewakuacyjnym  są  drzwi  boczne  w
prezbiterium kościoła.

Msze św. w niedziele i w dni powszednie odprawiane są
według dawnego porządku, czyli:

Niedziela: 
7.00 – otwarcie kościoła o 6.50
8.00 - otwarcie kościoła o 7.50

10.00 - otwarcie kościoła o 9.50
11.30 - otwarcie kościoła o 11.20
13.00 - otwarcie kościoła o 12.50
18.00 - otwarcie kościoła 0 17.50

Dni powszednie:
6.30 – otwarcie kościoła o 6.20
18.00 - otwarcie kościoła 17.50

Spowiedź święta codziennie przed każdą Mszą świętą.
W obecnej sytuacji, dla dobra swojego i innych, 

Pozostańmy i módlmy się w domu!
***

MODLITWA PRZY KOMUNII ŚWIĘTEJ DUCHOWEJ POLECANA
PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, 
i ofiarowuję Ci moje skruszone serce,

uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.
Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, 

niewysłowionej Eucharystii.
Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, 

jaki oferuje Ci mój umysł.
Czekając na radość z sakramentalnej komunii, 

pragnę przyjąć Cię w duchu.
Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony,

przychodzę do Ciebie!
Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo 

w życiu i śmierci.
Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen

***
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM

POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na
stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego
Mateusza. „Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie

troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co
będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego

wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o
królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko

będzie wam dodane."
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

http://www.kolegiatans.pl/


Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu
Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się

uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z
wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w
braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako
biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz

na wieki wieków.
Wszyscy:
Amen.

***
UWAGI BISKUPA ELBLĄSKIEGO DOTYCZĄCE 

PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 2020:
Rodzice  dzieci,  które  przygotowują  się  w bieżącym roku do

pierwszej Komunii świętej,  stawiają pytania: kiedy pierwsza Ko-
munia święta? 

Data i miejsce zostały już dawno zaplanowane, także sale na
rodzinne spotkania i posiłek. Zagrażająca życiu epidemia wirusa
COVID-19 i związane z nią surowe przepisy sanitarne mogą unie-
możliwić przeprowadzenie uroczystości, jak to było przewidziane. 
1. Jest wątpliwe, czy uda się przeprowadzić uroczystości pierw-

szej Komunii w maju i czerwcu. Nie wiemy, kiedy zagrożenie
ustąpi i w związku z tym od kiedy przepisy sanitarne pozwolą
na większe zgromadzenia i uroczystości religijne. Po powrocie
do szkół dzieci będą miały dużo zajęć i zaliczeń.

2. Dlatego trzeba szukać nowych rozwiązań.  Można,  po uzgod-
nieniu przez Rodziców dzieci i Ks. Proboszcza, odłożyć pierw-
szą Komunię na wrzesień, a nawet na październik. Wiąże się
to  z przeniesieniem rezerwacji  pomieszczeń na okolicznościo-
we przyjęcia. 

3. Trzeba wziąć  też  pod uwagę i  to,  że pierwsza Komunia nie
może się odbyć natychmiast po zniesieniu ograniczeń sanitar-
nych. Potrzebny jest choćby bardzo skrócony, ale jednak ko-
nieczny czas na przygotowanie dzieci i odbycie pierwszej spo-
wiedzi [sakrament Pokuty i Pojednania].  Chodzi o uniknięcia
chaosu i nerwowości. 

4. Potrzebny jest dialog Ks. Proboszcza z Rodzicami i uzgodnie-
nia. Może da się wspólnie odłożyć I komunię na jeden termin.
Jeśli to nie będzie możliwe, trzeba będzie uroczystość przepro-
wadzić w różnych uzgodnionych terminach [np. jeden w końcu
czerwca,  a  drugi  jesienią].  Potrzebna  jest  tu  jednak  dobra
wola i zrozumienie, że zmiany mają przyczynę w zdarzeniu lo-
sowym [epidemia]. Można też zapewne liczyć na elastyczność
restauratorów i hotelarzy, w miarę ich możliwości.

5. Pierwsza  Komunia  św.  jest  ważną  uroczystością  religijną  i
społeczną. Posiada swoją tradycję i zewnętrzną oprawę. Nie
trzeba z niej łatwo rezygnować, chociaż w związku z zaistnia-
łą sytuacją może mieć nieco skromniejszy wymiar. 

 Dla dziecka to pierwsze spotkanie z Jezusem obecnym w Ko-
munii świętej. To ważne osobiste przeżycie religijne dziecka.

 Uroczystość I Komunii św. w normalnych warunkach to wyda-
rzenie wspólnotowe: rodzinne, parafialne, kościelne. Nowe po-
kolenie zaczyna w pełni uczestniczyć we Mszy świętej [w Eu-
charystii] oraz w życiu wspólnoty kościelnej. 

6. Wypracowanie  wspólnych  rozwiązań  wymaga  kontaktów
wzajemnych: Rodziców z Ks. Proboszczem, Rodziców między
sobą. W sytuacji epidemii trzeba stworzyć sieć komunikacji te-
lefonicznej i internetowej. 

+Jacek Jezierski

INTENCJE MSZALNE       5 IV 2020 R. – 12 IV 2020 R.:   
NIEDZIELA 5 IV 2020 NIEDZIELA PALMOWA
7.00 - ZA PARAFIAN
8.00 - ZA +MIROSŁAWA HRYCYNA DAR OD UCZ. POG.
10.00 - ZA +STANISŁAWĘ, HERMENEGILDA OSTROWSKICH,
+Z RODZINY OSTROWSKICH I MALUCHNIKÓW
11.30 - ZA +WIOLETTĘ, TOMASZA KORYCKICH INT. OD 
RODZINY BETKÓW
13.00 - ZA +ANNĘ JANKE INT. OD ANNY I WIESŁAWA Z 
RODZINĄ
18.00 - ZA +DANUTĘ, EWĘ, HENRYKA SŁODKOWSKICH I 
LESZKA PAŁKOWSKIEGO
WIELKI PONIEDZIAŁEK  6 IV 2020
6.30 - ZA +MIROSŁAWA HRYCYNA DAR OD UCZ. POG.
18.00 - ZA +ROMANA STRZELECKIEGO W 2 R. ŚM.
18.00 - ZA +JANINĘ, STANISŁAWA JUR, HELENĘ, JULIANA 
WILCZYŃSKICH I +Z RODZINY
WIELKI WTOREK 7 IV 2020 
6.30 - ZA +MIROSŁAWA HRYCYNA DAR OD UCZ. POG.
18.00 - ZA +JULIANA ŚMIGOWSKIEGO W 1 R. ŚM.
18.00 - ZA +MARIOLĘ SCHABOWSKĄ
WIELKA ŚRODA  8 IV 2020

6.30 - ZA +MIROSŁAWA HRYCYNA DAR OD UCZ. POG.
18.00 - W INTENCJI CÓRKI GABRIELI Z PODZIĘKOWANIEM 
ZA OTRZYMANE ŁASKI, Z PROŚBĄ O ZDROWIE DLA NIEJ I 
CAŁEJ RODZINY
18.00 - ZA +STANISŁAWA GĄGOL W 93 R. UR.
WIELKI CZWARTEK  9 IV 2020 WIECZERZA PAŃSKA
18.00 - DZIĘKCZYNNA ZA DAR KAPŁAŃSTWA KS. 
PROBOSZCZA
18.00 - DZIĘKCZYNNA ZA DAR KAPŁAŃSTWA KS. MACIEJA
WIELKI PIĄTEK  10 IV 2020 MĘKA PAŃSKA
18.00 - NABOŻEŃSTWO MĘKI PAŃSKIEJ
WIELKA SOBOTA 11 IV 2020 WIGILIA PASCHALNA
18.00 - ZA +DOMINIKA ORZOŁEK
18.00 - ZA +JANINĘ MIKŁASZ W 12 R. ŚM., WIESŁAWA I 
JANA
NIEDZIELA 12 IV 2020 UROCZYSTOŚĆ 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
6.00 - ZA PARAFIAN
10.00 - DZIĘKCZYNNA ZA OTRZYMANE ŁASKI Z OKAZJI 50 
R. ŚLUBU HELENY I JANA Z PROŚBĄ O BOŻE BŁOG, OPIKE 
MARYI I ZDROWIE
11.30 - ZA +NATALIĘ KOWALCZYK
13.00 - ZA +DANUTĘ SONNTAG I +Z RODZINY
18.00 - ZA +MIROSŁAWĘ, ADOLFA KLIMZA, ANIELĘ, JANA 
RATAJCZYK, MARIĘ I BRONISŁAWA KLIMZA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKI      E NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ  

1. Niedzielą  Palmową,  rozpoczynamy  Wielki  Tydzień.  Czas
szczególnego  przeżywania  Męki  Pana  Jezusa  i  Pamiątki  Dnia
Jego śmierci oraz Zmartwychwstania. W czasie trwania pandemii
koronawirusa, trwajmy gorliwie na modlitwie w naszych domach,
zwłaszcza  we  wszystkie  dni  Triduum  Paschalnego,  które  jest
centrum liturgii całego roku. Dziś Gorzkie Żale o godz. 15.00.

2. W  Wielką  Środę  Msza  św.  o  godz.  18.00.  Tradycyjna  Droga
Krzyżowa ulicami miasta nie odbędzie się. 

3. Wielki  Czwartek,  to  dzień  ustanowienia  Eucharystii  i
Sakramentu Kapłaństwa.  Liturgia odbędzie z udziałem 5 osób.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy nie odbędzie się.

4. W Wielki Piątek, nabożeństwo Wielkopiątkowe z udziałem 5 osób,
rozpoczniemy  o  godz.  18.00.  Nie  będzie  ucałowania  krzyża
świętego  a  ni  adoracji  przy  grobie  Pańskim. Niech  wszyscy
ucałują w tym dniu krzyż święty, który mają w swoich domach. 

5.        W  Wielką  Sobotę,  święcenie  pokarmów  wielkanocnych  nie
odbędzie  ani  w  kościele,  ani  przed  kościołem,  ani  na
dojazdach. 

6. Uroczystości  Wielkiej  Soboty  czyli  Wigilii  Paschalnej  o  godz.
18.00  z  udziałem  5  osób.  Przynieśmy  świece,  aby  odnowić
przyrzeczenia chrztu świętego. 

7. W  Wielki  Czwartek,  w  Wielki  Piątek  i  w  Wielką  Sobotę  i  we
wtorek po świętach, kancelaria parafialna będzie nieczynna.

8. W Niedzielę  Wielkanocną o  godz.  6.00 Uroczysta  Rezurekcja  z
udziałem 5 osób bez  procesji wokół kościoła. Przed śniadaniem
wielkanocnym,  głowa  rodziny  niech  pobłogosławi  pokarmy
wielkanocne  modlitwą,  zamieszczoną  w  gazetce  parafialnej.
Następne Msze św. o godz. 10.00, 11.30, 13.00  i o 18.00.

9. W Poniedziałek  Wielkanocny  Msze  św.  jak  w  każdą  niedzielę:
7.00, 8.00, 10.00, 11.30, 13.00  i 18.00. Odczytany zostanie list
rektora KUL-u, a ofiary przeznaczone będą na tę uczelnię.

10.W  gazetce  i  na  stronie  parafialnej,  zamieszczamy  modlitwę
związaną z Komunią duchową.

11.Spowiedź i Komunię św. wielkanocną, możemy odprawiać aż do
czerwca, kiedy to trwa okres wielkanocny. 

12.W przedsionku kościoła jest do nabycia Gazetka Parafialna

13.W obecnej sytuacji, parafia nie ma prawie żadnych przychodów
na  swoje  utrzymanie,  Dlatego  ofiary  przeznaczone  na  tacę,
wpłacajmy ma konto parafialne:       Nasze Konto: Parafia p.w. św.
Mateusza Apostoła w Nowym Stawie 02 8304 0005 0000 4037
2000 0010.

14.Wszystkim parafianom i  gościom życzymy wiele  zdrowia i  łask
Bożych.

Parafia św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie: plac
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 82-230 Nowy Staw, tel./fax
(55)  271-51-68,  strona  internetowa:  kolegiatans.pl,  facebook:
Parafia  św.  Mateusza  Apostoła  w Nowym  Stawie;  Kancelaria
parafialna  czynna:  w  poniedziałki od  8:00  do  10:00,  we
wtorki i czwartki od 16:00 do 17:00, w środy i piątki od 8:00



do  10:00  oraz  od  16:00  o  17:00.  Kontakt  z  redakcją:
novaredakcja@wp.pl Do użytku wewnętrznego.
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