INFORMACJE

W minionym tygodniu

Niedziela Palmowa

1. Dziś o godz. 17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
2. Okazja do spowiedzi – codziennie do środy włącznie – w czasie Mszy św.
rannych i po południu od godz. 16.30.
Spowiedź dzieci:
− w poniedziałek od godz. 16.30 dla klas IV,
− we wtorek od godz. 16.30 dla klas V i VI,
− w środę od godz. 16.30 dla Gimnazjum i klas VIII.
Spowiedź młodzieży:
we wtorek od godz. 17.00 dla klas I i II,
w środę od godz. 17.00 dla klas III i IV.
Spowiedź po południu i Msze św. wieczorna – w dużym kościele.
3. W czasie Triduum Paschalnego, to jest – Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę
nabożeństwa będą tylko wieczorem.
4. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych tych dzieci, które w czasie Świąt otrzymają Sakrament Chrztu Świętego będzie:
w poniedziałek, 17 kwietnia o godz. 18.40 w sali nr 7 dla chrztów z I−go dnia
Świąt z godz. 11.30,
we wtorek, 18 kwietnia o godz. 18.40 w sali nr 7 dla chrztów z I−go dnia Świąt
z godz. 13.00,
w środę, 19 kwietnia o godz. 18.40 w sali nr 7 dla chrztów z II−go dnia Świąt.   

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek
Msze św. będą:
− dla dzieci o godz. 16.30,
− dla młodzieży i dorosłych o godz. 18.00
Po Mszy św. dla dorosłych nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do
Ołtarza Wystawienia w kaplicy Św. Rodziny. Adoracja do godz. 20.00 i w piątek od
godz. 7.00
Tylko w Wielki Czwartek dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału w wieczornej
Mszy św. będzie udzielana Komunia Św. rano o godz. 7.00, 7.30 i 8.00.
Wielki Piątek
Droga Krzyżowa i Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.30. Początek
liturgii o godz. 18.00. Po zakończeniu liturgii przeniesienie w procesji Najświętszego Sakramentu do Grobu w starym kościele. Adoracja przy Grobie Pańskim do
godz. 23.00 i od godz. 7.00 – w Wielką Sobotę. Adoracja dla młodzieży w Wielki
Piątek o godz. 21.00. Dla dorosłych Gorzkie Żale o godz. 22.00. W Wielki Piątek
obowiązuje post ścisły.
Wielka Sobota
Początek liturgii o godz. 18.00. Przynosimy świece. Adoracji przy Grobie po
ceremoniach wielkosobotnich już nie będzie. Święcenie pokarmów od godz. 9.00
do 16.00 przy starym kościele.
Wielka Niedziela
Rezurekcja o godz. 6.00. Procesja rezurekcyjna od starego do nowego kościoła.
W Dniu Imienin Księdzu Robertowi
Szareckiemu najlepsze życzenia
zdrowia, pokoju, radości i wszelkiego błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Chrystusa składa
Redakcja

W Niedzielę Wielkanocną swoje
patronalne święto obchodzą Siostry
Zmartwychwstanki. Pragniemy dołączyć się do wszystkich życzeń  złożonych na Ich ręce, życząc Im dużo
błogosławieństwa Bożego i w wielu
łask Bożych w pracy apostolskiej
Redakcja
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ŻYCZENIA
W 50 rocznicę ślubu Krystyny i Teofila,
w 50 rocznicę ślubu Janiny i Jana,
w 50 rocznicę ślubu Janiny i Tadeusza,
w 45 rocznicę ślubu Cecylii Henryka,
w 41 rocznicę ślubu Zenony i Walentego,
w 40 rocznicę ślubu Barbary i Lucjana,
w 40 rocznicę ślubu Zofii i Stanisławy,
w 37 rocznicę ślubu Heleny i Mariana,
w 35 rocznicę ślubu Krystyny i Józefa,
w 35 rocznicę ślubu Jadwigi i Roberta,
w 35 rocznicę ślubu Zofii i Józefa,
w 34 rocznicę ślubu Haliny i Mariana,
w 30 rocznicę ślubu Janiny i Mieczysława,
w 30 rocznicę ślubu Heleny i Ryszarda,
w 30 rocznicę ślubu Teresy i Zygmunta,
w 30 rocznicę ślubu Teresy i Henryka,
w 30 rocznicę ślubu Teodory i Mirosława,
w 26 rocznicę ślubu Grażyny i Jerzego,
w 25 rocznicę ślubu Jadwigi i Jerzego,
w 25 rocznicę ślubu Ireny i Andrzeja,  
w 25 rocznicę ślubu Stanisławy i Zenona,
w 25 rocznicę ślubu Marii i Ryszarda,
w 20 rocznicę ślubu Edmunda i Grażyny,
w 15 rocznice ślubu Elżbiety i Andrzeja,
w 15 rocznicę ślubu Barbary i Jana,
w 15 rocznicę ślubu Doroty i Leszeka,
w 15 rocznicę ślubu Małgorzaty i Tomasza,
w 12 rocznicę ślubu Ewy i Sławomira,
w 10 rocznicę ślubu Jolanty i Marka,
w 10 rocznicę ślubu Iwony i Ryszarda,
w 6 rocznicę ślubu Agnieszki i Artura,
w 5 rocznicę ślubu Marzeny i Tomasza,
w 88 rocznicę urodzin Marii,
w 80 rocznicę urodzin Stanisławy,
w 79 rocznicę urodzin Stanisławy,
w 50 rocznicę urodzin Wojciecha,
w 18 rocznicę urodzin Małgorzaty,
w 18 rocznicę urodzin Marcina,
w 18 rocznicy urodzin Agnieszki,
w 11 rocznicę urodzin Marty,
w 2 rocznicę urodzin Roxany błogosławieństwa Bożego i Opieki Najświętszej
Marii Panny życzy
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16−23/04/2000
A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus
miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy
się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł do wnętrza
grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie
razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł
do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał
i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma
powstać z martwych.
DRODZY PARAFIANIE!
Tak szybko upłynął czas Wielkiego Postu − czas wewnętrznej przemiany i nawrócenia. Bogate przeżycia wielkopostne
doprowadzają nas do odkrycia ciągle nowej, nie starzejącej się prawdy, którą oznajmił Anioł niewiastom: „Szukacie Jezusa Ukrzyżowanego? Nie ma Go tu. Zmartwychwstał jak powiedział”. Tę radosną prawdę najpełniej wyraża wielkanocne
orędzie „EXULTET”. „Raduj się ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co
świat okrywa. Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł
z otchłani”.
CHRYSTUS ŻYJE, CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ − to fundamentalna prawda
naszej wiary, to najgłębszy motyw wielkanocnej radości, to nadzieja naszego zmartwychwstania, to sens naszego życia, to nasza moc i siła. Św. Paweł powie dobitnie: „Bracia,
jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara, daremne jest nasze przepowiadanie”.
DRODZY PARAFIANIE, życzymy Wam głębokiego przeżycia tej prawdy, abyśmy na
nowo uwierzyli w MIŁOŚĆ, która wszystko zwycięża i nigdy nie ustaje. Światu współczesnemu
potrzeba świadków wielkanocnej nadziei i radości. Radujmy się całym sercem, śpiewajmy razem radosne „ALLELUJA”, bo Chrystus żyje, Chrystus króluje, Chrystus
zwycięża. On jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem. To za Nim tęskni
także nasze serce. To Jego potrzebujemy w naszej codzienności.
Niełatwe jest nasze życie: tyle w nim trudu, umęczenia,
ciemności i zniewolenia. Mimo wszystko nie lękajmy się. Jak
Chrystus jesteśmy powołani do zwycięstwa. Nadejdzie i nasz
dzień zmartwychwstania. Miejmy odwagę w ROKU WIELKIEGO JUBILEUSZU głosić wszystkim, zwłaszcza słabym,
zalęknionym i niewierzącym, iż Chrystus żyje i króluje, że tylko
On jest jedynym Zbawicielem świata. Tylko w Nim Ojczyzna
nasza i świat może znaleźć ocalenie, szczęście i pokój.
DRODZY PARAFIANIE − trwajmy na modlitwie i Eucharystii razem z Maryją Królową Apostołów, aby cud Zmartwychwstania opromieniał naszą trudną codzienność w drodze
ku lepszej przyszłości.
Ze świątecznymi pozdrowieniami w Chrystusie Zmartwychwstałym
Księża Pallotyni
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