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Niedziela Palmowa
Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela

Palmowa, a kończą nieszpory Wielkiej
Niedzieli Wielkanocnej.

Wielki Tydzień - to dla chrześcijan naj-
świętszy czas w roku, gdyż wspomina się
najważniejsze wydarzenia w historii zba-
wienia: ustanowienie Eucharystii, mękę
i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwych-
wstanie. Jest to czas
szczególnej zadumy
nad tajemnicą odkupie-
nia.

Pamiątkę uroczystego
wjazdu Chrystusa do
Jerozolimy obchodzo-
no już w pierwszych
wiekach chrześcijań-
stwa. W IV wieku pro-
cesja znana była już w
Jerozolimie, gdzie od-
bywano ją śladami Je-
zusa z Betanii, przez
Górę Oliwną do miasta
męki i śmierci Zbawi-
ciela. W czasie tej pro-
cesji biskup jechał na
ośle, a wierni z gałąz-
kami palm śpiewali pieśni.

Niedziela Męki Pańskiej została nazwa-
na Palmową. W Polsce palmy robione są
najczęściej z gałązek, głównie wierzbo-
wych z baziami i z liści bukszpanu lub
borówek.  Po ich poświęceniu przecho-
wuje się je, by zapewniały błogosławień-
stwo Boże.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej -
przypomina wjazd Jezusa, jako Mesja-

sza wśród wiwatujących tłumów do Je-
rozolimy, ale głosi również orędzie Jego
Męki. Na pamiątkę tych wydarzeń, pod-
czas liturgii święcone są palmy i czytany
jest opis męki i śmierci Pana Jezusa od
wjazdu do miasta do złożenia w grobie
Jego ciała.

Izraelczycy, licznie zgromadzeni w Je-
rozolimie wiwato-
wali na Jego cześć,
bo widzieli w Jezu-
sie tego, który wy-
zwoli naród izrael-
ski z niewoli rzym-
skiej i uczyni z
Izraela potężne
państwo. Chciano
obwołać Go kró-
lem. A Jezus Chry-
stus zapowiadany
przez proroków,
przyjechał do Jero-
zolimy, aby oddać
życie, jako okup za
zbawienie nas
wszystkich.

Przyjmij, Panie, to nasze uwielbienie
i nasze błaganie zanoszone do Ciebie,
niech w ciągu Wielkiego Tygodnia w
pełni przeżywamy tajemnicę naszego
odkupienia i przez Krzyż dojdziemy do
chwały zmartwychwstania. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen D.M.
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  2.W czasie Wielkiego Postu w kościele są przygotowane kosze, do których moż-
na składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy
itp. Żywność przekażemy biednym.

  3.W dniach 15 - 17 kwietnia br. w Zespole Szkół im. R. Mielczarskiego odbędą
się rekolekcje wielkopostne dla uczniów miejscowego Technikum oraz LO nr 3.
Gośćmi rekolekcji będą wolontariusze Stowarzyszenia PoMOC i aktorka Patry-
cja Hurlak. Prosimy o modlitwę w intencji młodzieży.

  4.We wtorek – 16 kwietnia o godz. 18.45 w naszej parafii będziemy gościli p. Patrycję
Hurlak, aktorkę znaną m.in. z serialu „Klan”, „Blondynka” czy programu w TVP2 „Ukryte
skarby”. Pani Patrycja ponad 20 lat związana była z czarną magią. Historię swojego na-
wrócenia opisała w książce „Nawrócona wiedźma”. Książki będzie można kupić po spo-
tkaniu, jak również chwilę porozmawiać z p. Patrycją.

  5.W Wielki Czwartek i Piątek kancelaria parafialna będzie nieczynna.
  6.Sakrament pokuty i pojednania dla dorosłych w Wielkim Tygodniu:

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa  - od godz. 17.00 do 19.00.
Wielki Czwartek od godz. 7.30 do 9.00 oraz od godz. 15.30 do 17.30, Wielki
Piątek, Wielka Sobota  od godz. 7.30 do 12.00 oraz od godz. 15.30 do 17.30.
Dodatkowo w Wielki Piątek od godz. 19.30 do 21.00.

  7.W dzisiejszą niedzielę, po każdej Mszy św., przy wyjściu z kościoła można nabyć
świece „Paschaliki Wielkanocne-Caritas” - i palmy. Przed kościołem gościmy
wolontariuszy Hospicjum Cordis z Katowic którzy będą prosić przed wejściem do
kościoła o dar materialny na prowadzenie tego dzieła,

  8. Niech pomocą w naszym przygotowaniu do spowiedzi św. wielkanocnej będzie
wydrukowany rachunek sumienia - który można zabrać ze stojaków z prasą
wychodząc z kościoła.

  9.Informacje dla bierzmowańców:
- Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się 3 Czerwca o godz 18.00.
- Kandydatów do bierzmowania i chętną młodzież zapraszamy na spotkanie
młodych w Lednicy, które odbędzie się z 1 na  2 czerwca.  Tegoroczne hasło
Lednickie to: "Wiesz, że cię kocham". Jest to wspaniałe spotkanie młodego Ko-
ścioła. Kto nie był, koniecznie musi być w tym roku. Można już dokonywać zapi-
sów. Szczegóły u księdza Dawida. Koszt to około 110 zł.

10.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. Bóg za-
płać za wszystkie ofiary materialne i kopertowe składane dzisiaj na potrzeby nasze-
go kościoła-na prace remontowe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (14 kwietnia 2019)

  1.Dzisiaj Niedziela Palmowa. Zapraszamy o godz. 16.15 na nabożeństwo Gorz-
kich Żali z kazaniem pasyjnym. Po Mszy św. ministranci zbierają przed ko-
ściołem ofiary materialne na kwiaty do Bożego Grobu.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (15-22 KWIECIEŃ 2019)

PONIEDZIAŁEK (15.04.2019 r.) - WIELKI PONIEDZIAŁEK

  7.00 1/za + męża Gerarda w 17 r. śm. ++ rodziców z obu stron, ++ braci, ++siostry
i + szwagra

2/za + mamę Janinę Zdun, + ojca Jana, ++ teściów i dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Krystynę Orman w 6 r. śm. oraz ++ rodziców, ++ braci, + bratową

i + szwagra (od męża Władysława i syna Tomasza)
2/dziękczynna w intencji Krzysztofa z ok. 30 r. ur., z prośbą o Boże błog.,

prowadzenie przez Ducha Św., uzdrowienie duszy i ciała oraz opiekę MB
Uzdr. Chorych

3/za + Franciszka Kuźmińskiego w kol. r. śm.

WTOREK (16.04.2019 r.) - WIELKI WTOREK

  7.00 1/w intencji córki Katarzyny, zięcia Dariusza, wnuków: Rafała i Marcina, z podzięk.
za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże, światło Ducha Św. i opiekę MB

2/za + Adama Mikosa w kol. r. śm.
  7.30 - Różaniec   
18.00 1/w intencji Marka w kol. r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą

o Boże błog. i dary Ducha Św. na dalsze lata życia dla niego i rodziny
2/z okazji 82 r. ur. Stanisławy, z podziękowaniem Bogu za zdrowie i wszyst-

kie łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę, zdrowie i błog. dla całej rodziny
3/za + Zofię Błachut (od Ludwiki Migas z rodziną)

ŚRODA (17.04.2019 r.) - WIELKA ŚRODA

  7.00 1/za + ojca Władysława Godzwon oraz jego+ żonę Lidię, ++ z rodziny i dusze
w czyśćcu cierpiące

2/Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych
o łaskę powrotu do zdrowia dla Adama

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ rodziców: Władysława i Urszulę Mirek, + brata Józefa Nowaka

oraz ++ z rodziny z obu stron, z prośbą o szczęście wieczne
2/w intencji Heleny i Henryka z ok. r. śl. oraz urodzin obu małżonków, aby się

wypełniła wola Boża w ich małżeństwie
3/za ++ Agnieszkę i Stefana Urban, + brata Tadeusza i + bratową Kazimierę,

++ z rodziny: Urbanów, Gorzelników, ++ chrzestnych: Karola i Janinę

CZWARTEK (18.04.2019 r.) - WIELKI CZWARTEK

  8.00 - Jutrznia
18.00 - Msza  Święta Wieczerzy Pańskiej (czuwanie w ciemnicy do 21.00)

PIĄTEK (19.04.2019 r.) - WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

  8.00 - Ciemna Jutrznia
10.00 - Droga Krzyżowa dla Dzieci
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (prowadzi grupa Miłosierdzia)
17.15 - Droga Krzyżowa
18.00 - Liturgia Męki Pańskiej (adoracja przy Bożym Grobie do 21.00)

SOBOTA (20.04.2019 r.) - WIELKA SOBOTA

 8.00 - Ciemna Jutrznia
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (prowadzi grupa Miłosierdzia)
20.00 - Wigilia Paschalna w Wielką Noc oraz procesja Rezurekcyjna

NIEDZIELA (21.04.2019 r.) - NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

  7.30 - za + Krzysztofa Charchuta w m-c po śmierci (od syna z rodziną)
  9.30 - w intencji Beaty i Marka z okazji 20 r. śl. z podziękowaniem za dotychczasowe

łaski, z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie na dalsze wspólne lata (Te Deum)
11.00 - za + Ryszarda Staniszewskiego (od żony i dzieci)
12.30 - w intencji Bruna, Antoniny i Katarzyny z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla

nich  i całej rodziny
16.30 - Nieszpory oraz Nowenna do Miłosierdzia Bożego
17.00 - za + Krystynę Żywot w 3 r. śm.
20.00 - za + Zofię Błachut  (od siostry Marii Mielczarek z rodziną)

PONIEDZIAŁEK (22.04.2019 r.) - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

  7.30 - w intencji Moniki Stencel w kol. r. ur., dziękując Bogu za dar życia i otrzy-
mane łaski, prosząc o Boże błog. i opiekę MB oraz dary Ducha Św.

  9.30 - do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Szkaplerznej w intencji
męża Tadeusza z ok. ur., z podziękowaniem za otrzymane dary i z prośbą
o zdrowie, dary Ducha Św. i dalsze Boże błog.

11.00 - za + Mariana Błachut o dar życia wiecznego
12.30 - do Opatrzności Bożej w intencji Marii z ok. 80-tych urodzin z podziękowaniem za

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz błog. dla rodziny (Te Deum)
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (prowadzi Grupa Miłosierdzia)
17.00 - w intencji Bogu wiadomej, z prośbą o Bożą opiekę
20.00 - w intencji Małgorzaty z ok. ur., z podziękowaniem z dotychczasowe łaski,

z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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WIELKI TYDZIEÑ
Liturgia Wielkiego Tygodnia jest

szczególnie bogata i wymowna. Zapra-
szamy do udziału w Triduum Paschalnym
Męki i Zmartwychwstania Pańskiego,
które jaśnieje jako szczyt całego roku li-
turgicznego.

W Triduum istnieje możliwość zyska-
nia odpustu zupełnego przez wszyst-
kich, którzy spełniwszy zwykłe warunki
odpustu, wypełnią następujące dzieła: w
Wielki Czwartek - udział we Mszy św.
Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówie-
nie „Przed tak wielkim Sakramentem”;
w Wielki Piątek - pobożny udział w ado-
racji krzyża, ucałowanie krzyża w czasie
uroczystego obrzędu liturgicznego; w
Wielką Sobotę - udział w nabożeństwie
Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrze-
czeń chrztu św.

W Wielki Czwartek zapraszamy na
jutrznię, którą odprawimy o godz. 8.00.

O godz. 18.00 odprawimy uroczystą
Mszę św. Wieczerzy Pańskiej. Kolekta
w tym dniu będzie przeznaczona na pa-
ramenty liturgiczne. Komunię św. bę-
dziemy rozdzielać pod dwiema posta-
ciami: Ciała i Krwi Pańskiej.

Po Eucharystii przeniesiemy Najświęt-
szy Sakrament do Ciemnicy. Adoracja
Pana Jezusa w ciemnicy potrwa do godz.
21.00. Po ceremoniach adorację w ciem-
nicy poprowadzi Chór parafialny „Dei
Patris”.  Zapraszamy wszystkich Parafian
do wspólnego przeżywania z chórem,
Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu".

W Wielki Piątek zapraszamy do udzia-
łu w Ciemnej Jutrzni o godz. 8.00.

O godz. 10.00 odprawimy Drogę
Krzyżową dla dzieci i tych osób, które
nie mogą uczestniczyć w niej wieczorem.

O godz. 17.15 odprawimy Drogę
Krzyżową, natomiast Liturgię Męki
Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.00.

Pod koniec liturgii zaniesiemy Naj-
świętszy Sakrament do Bożego Grobu.
Po ceremoniach adorację przy grobie po-
prowadzi młodzież oazowa. Adoracja
krzyża oraz adoracja przy Bożym Grobie
potrwa do godz. 21.00.

W tym dniu post ścisły obowiązuje
wszystkich między 18 a 60 rokiem życia,
natomiast wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych tych, którzy ukończyli
14 rok życia. Zachęcamy wszystkich do
zachowania wstrzemięźliwości także w
Wielką Sobotę do Mszy św. Wigilii Pas-
chalnej, aby dzięki temu głębiej przeżyć
radość Zmartwychwstania. W Wielki Pią-
tek kolekta przeznaczona będzie na Boży
Grób w Jerozolimie i na Ziemię Świętą.

W Wielką Sobotę przez cały dzień bę-
dzie trwała adoracja Najświętszego Sa-
kramentu w Bożym Grobie. Zapraszamy
do  udziału w Ciemnej Jutrzni o godz.
8.00 oraz w Wigilii Paschalnej, którą
rozpoczniemy o godz. 20.00. Bezpośred-
nio po Wigilii Paschalnej odbędzie się
procesja rezurekcyjna. Zabierzmy ze
sobą świece z okapnikiem.

W tym dniu święcimy pokarmy na
stół wielkanocny o godzinie: 10.00;
11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00 i 16.00.
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Na wzburzone fale życia, w czasie tych
bardzo dla nas ciężkich czasów, lejcie ob-
ficie oliwę różańca. Idźcie przez życie z
różańcem w ręku. Umierajcie z różańcem
w ręku!

Przy pomocy tego różańca wyprośmy
sobie spokojniejsze czasy. Przy pomocy
tego różańca wyprośmy sobie także łaskę
zbawienia. (Kazanie z 1 X 1939)

Różaniec do ręki wy wszyscy, którym
dobro ludzkości i wasze leży wam na
sercu! Różaniec do ręki wy, których Pan
Bóg doświadczył ciężko! Zamiast bluź-
nić, narzekać na Pana Boga, że tak srogo
nas karze, weźmijcie różaniec do ręki, bo
ten różaniec to broń potężna! Różaniec
niejeden raz wyprowadził już ludzkość z
nieszczęścia. (Kazanie z 1 X 1939)

Jeśli modlitwa nie idzie nam łatwo, po-
wiedzmy: Panie dopomóż nam się mo-
dlić. Gdy nas gnębią pokusy mów: Panie
dopomóż mi do zwalczania pokus.
Idziesz do spowiedzi, mów: Panie pomóż
mi się dobrze wyspowiadać! I tak w każ-
dej sytuacji życiowej mieć za pomocni-
ka Pana Boga, jego wzywać o pomoc,
bo jak On Sam powiedział: „Beze mnie
nic nie możecie”. (Kazanie z 8 X 1939)

Św. Atanazy mówi, że jak w pieczęci
nadającej w wosku kształt imienia lub

Fragmenty kazañ s³ugi Bo¿ego ks. Jana Machy

osoby, tak i Bóg poprzez łaskę uświęca-
jącą kształtuje człowieka na swoje podo-
bieństwo. Św. Tomasz używa tutaj inne-
go porównania o naturze żelaza. Mówi,
że żelazo samo z siebie jest surowe, zim-
ne, czarne. Kiedy się je jednak włoży w
ogień, to przyjmuje jego właściwości,
staje się ciepłe, świecące. Także i dusza
przeniknięta łaską uświęcającą jest, o ile
to możliwe w przypadku danej istoty,
częścią obrazu Boga. (Kazanie z 22 X
1939)

Do św. Antoniego Opata przybyli nie-
gdyś zakonnicy z sąsiedniego klasztoru i
pytali go, z jakich ksiąg czerpie swą
wielką mądrość.

Święty opat wskazał im najpierw na zie-
mię, a potem na niebo i rzekł: „Cała mą-
drość polega na tym, że ciągle rozważam,
jak powinienem oderwać się od ziemi, a
wznieść się do nieba”. (Kazanie z 1 XI
1939)

Myśl o niebie roznieca w duszy święty
ogień tęsknoty za niebem; z tęsknoty zaś
rodzi się czyn – rzetelny wysiłek osią-
gnięcia tego, za czym dusza tęskni, cze-
go pożąda.

Kto o niebie nie myśli ten i pracować
na niebo nie będzie, a tym samym nie sta-
nie w szeregu uczniów Chrystusowych.
(Kazanie z 1 XI 1939)

O czym może myśleć więzień zamknię-
ty za grubą kratą? O wolności. O czy
myśli człowiek, wyrwany z własnej oj-
czyzny i przeniesiony na grunt obcy? O
kraju swoim, o domu rodzinnym. O
czymże powinien myśleć każdy czło-
wiek, który przecież lepszą swą cząstkę
– duszę – wziął z nieba? – O niebie.

Niebo to nasza prawdziwa ojczyzna, to
nasze dziedzictwo. (Kazanie z 1 XI 1939)
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Œwiête Triduum Paschalne

Ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia
to Święte Triduum Paschalne Męki i
Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Czwartek
Przed południem we wszystkich diece-

zjach odprawiana jest w katedrze, spe-
cjalna Msza św. Krzyżma. W czasie jej
trwania zostają poświęcone oleje litur-
giczne dla całej diecezji.

Olej krzyżma świętego, używany jest
podczas sakramentów bierzmowania,
chrztu i kapłaństwa, służy do namaszcza-
nia poświęcanych kościołów i ołtarzy
oraz przy sakramencie namaszczenia
chorych.

W kościołach parafialnych odprawiana
jest tylko jedna msza święta – wieczorna
msza Wieczerzy Pańskiej.  Jest ona pa-
miątką ostatniej wieczerzy, jaką Jezus
spożył wraz ze swymi uczniami w przed-
dzień męki i śmierci. W całym Kościele
świętuje się wtedy ustanowienie dwóch
sakramentów: Eucharystii i kapłań-
stwa.

Wg Ewangelii św. Jana, Pan Jezus, za-
nim zasiadł z Apostołami do wieczerzy,
zaczął umywać im nogi i na pamiątkę
tego wydarzenia w wielu kościołach kon-
tynuuje się tę tradycję.

Po Ostatniej Wieczerzy Jezus z aposto-
łami udał się do Ogrodu Getsemani,
gdzie został zdradzony przez Judasza i
aresztowany, dlatego po mszy św. nastę-
puje obrzęd przeniesienia Ciała Chrystu-
sa do ciemnicy.

Tabernakulum jest puste, milkną dzwo-
ny, dzwonki i organy. Rozpoczyna się
czas rozważania Męki Pańskiej…

Wielki Piątek
Jedyny dzień w roku, w którym nie jest

sprawowana Ofiara Mszy św.
Rano w naszym kościele odprawiamy

nabożeństwo Ciemnej Jutrzni. W trakcie

obrzędu świece zostają stopniowo wyga-
szone (jedna po każdym psalmie i kanty-
ku), do momentu, gdy pozostaje jedna
płonąca, tzw. świeca Chrystusowa.

Liturgia Wielkiego Piątku składa się z
czterech części: liturgii Słowa, adoracji
Krzyża, Komunii św. oraz procesji do
grobu. Jest to czas powagi, skupienia i
ciszy.

Wspominamy zbawczą mękę i śmierć
Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

Adorujemy krzyż. Podchodzimy do
Krzyża i klękamy, aby adorować Chry-
stusa, Jego święte rany. Dziękujemy Panu
Bogu, że posłał Syna by nas zbawił.

Po zakończeniu adoracji - Najświętszy
Sakrament w procesji przenoszony jest
do „grobu”, gdzie okryta białym welo-
nem monstrancja przypomina nam zło-
żonego do grobu Chrystusa.

Modlimy się: „Panie Jezu Chryste,
nasze zmartwychwstanie i życie,

podźwignij nas z grobu grzechów, na-
wiedź i napełnij duchową mocą”.

Wielki Piątek to czas wyciszenia, po-
wagi i postu. Zachowujemy post, ilościo-
wy i jakościowy (tylko jeden posiłek do
syta i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych).

Wielka Sobota
Wcześnie rano odprawiana jest Ciem-

na Jutrznia, która ma przypominać tajem-
nicę zstąpienia Jezusa do otchłani.

Wielka Sobota to czas ciszy i oczeki-
wania. Warto przyjść, chociaż na chwilę
do kościoła, pomyśleć, pomodlić się, ra-
zem z innymi w ciszy adorować Chry-
stusa złożonego do grobu.

Tego dnia nie ma mszy świętej – cze-
kamy na Zmartwychwstanie.

Do tradycji tego dnia należy – święce-
nie pokarmów, które spożywamy w cza-
sie uroczystego śniadania wielkanocne-
go.

Wigilia Paschalna
W sobotę późnym wieczorem bierzemy

udział w liturgii Niedzieli Wielkanocnej
Zmartwychwstania Pańskiego.

Po zmroku rozpoczyna się liturgia świa-
tła. Wiele osób gromadzi się przy rozpa-
lonym przy kościele ognisku i razem z
procesją wprowadza do kościoła paschał
obrazujący Zmartwychwstałego Chrystu-
sa.

Msza święta rezurekcyjna wprowadza
uroczysty i radosny nastrój, ponieważ
zmartwychwstanie Chrystusa jest symbo-
lem Jego zwycięstwa nad grzechem i
śmiercią.

„Chrystus zmartwychwstał. Prawdzi-
wie zmartwychwstał. Alleluja”.

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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02.04. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia zatytułowana: „Tu
i teraz”. Podczas modlitwy rozważaliśmy
fragment Ewangelii J 5, 1-16. Ks. Da-
wid zwrócił uwagę na słowa: „Wstań,
weź swoje posłanie i chodź!”

Czy ja podchodząc do Sakramentu Po-
kuty słyszę słowa, które mówi do mnie
Jezus: „Wstań, chodź i nie grzesz wię-
cej. Jesteś zdrowy!” i doceniam je?

04.04. - O godz. 18.45 w salce Św. Ojca
Pio odbyło się spotkanie członków Żywe-
go Różańca. Tematem spotkania był
„Krzyż - znak rozpoznawczy chrześci-
jan”. Ks Marek zwrócił uwagę na zna-
czenie krzyża oraz przedstawił różne jego
symbole w dziejach historii świata. Omó-
wił również jakie kontrowersje w dzisiej-
szym świecie budzi krzyż i zapoznał z
miejscami kultu Krzyża Św.

W tym samym czasie w kaplicy Św.
Józefa Nadzwyczajni Szafarze Komunii
Św. spotkali się z ks. Proboszczem. Po
krótkiej modlitwie zostały omówione
sprawy bieżące oraz sprawy dotyczące
Triduum Paschalnego. Spotkanie zakoń-
czyło się dziesiątką różańca.

05.04. - O godz. 18.45 z kościoła pw.

Matki Bożej Piekarskiej na Osiedlu Gór-
nym wyruszyła procesja Drogi Krzyżo-
wej, która przeszła ulicami naszego osie-
dla. Ks. Proboszcz Józef Włosek podkre-
ślił, że droga, którą przeszliśmy była
naszą Drogą Krzyżową z Jezusem.

06.04. - O godz. 11.00 spotkały się mał-
żeństwa Domowego Kościoła, by pochy-
lić się nad Słowem Bożym J 1, 1-9 oraz
podzielić się tym, co daje bycie w Do-
mowym Kościele. Spotkanie zakończy-
ło się poczęstunkiem.

Zachęcamy już teraz wszystkich mał-
żonków do przemyślenia tematu związa-
nego z przyłączeniem się do wspólnoty
Domowego Kościoła bądź Duszpaster-
stwa Małżeństw od września 2019 roku.

08.04. - O godz. 16.15 rozpoczęły się
przedostatnie Gorzkie Żale. Podczas ka-
zania Pasyjnego ks. Marek zwrócił uwa-
gę, że Wielki Post jest czasem zadumy i
refleksji nad swoim życiem. I choć ten
Święty Czas dobiega końca, to nie jest
jeszcze za późno, by coś zmienić w swo-
im życiu na lepsze.

Może spróbujmy w tych dniach Wiel-
kiego Tygodnia zrobić sobie rachunek
sumienia, nie z tego, czy udało mi się
wytrwać w postanowieniach, ale co te-
goroczny Wielki Post zmienił w moim
życiu. Bożena S.


