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II Niedziela Wielkanocna
- Œwiêto Bo¿ego Mi³osierdzia

Œwiêto Mi³osierdzia obchodzone jest w
pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy, czyli
II Niedzielê Wielkanocn¹, zwan¹ obec-
nie Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego. Wpi-
sa³ je do kalendarza liturgicznego naj-
pierw Franciszek kard. Macharski dla ar-
chidiecezji krakowskiej (1985), a potem
niektórzy biskupi polscy w swoich die-
cezjach. Na proœbê Episkopatu Polski Oj-
ciec Œwiêty Jan Pawe³ II w 1995 roku
wprowadzi³ to œwiêto dla diecezji w ca-
³ej Polsce, a w dniu kanonizacji Siostry
Faustyny (30 kwietnia 2000 roku) Papie¿
og³osi³ to œwiêto dla ca³ego Koœcio³a.

Inspiracj¹ do ustanowienia Œwiêta Mi-
³osierdzia by³o pragnienie Jezusa, które
przekaza³a Siostra Faustyna. Pan Jezus
powiedzia³ do niej:

Pragnê, a¿eby pierwsza niedziela po
Wielkanocy by³a œwiêtem Mi³osierdzia
(Dz. 299). Pragnê, aby œwiêto Mi³osier-
dzia, by³o ucieczk¹ i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla bied-
nych grzeszników. W dniu tym otwarte s¹
wnêtrznoœci mi³osierdzia Mego, wyle-
wam ca³e morze ³ask na dusze, które siê
zbli¿¹ do Ÿród³a mi³osierdzia Mojego.
Która dusza przyst¹pi do spowiedzi i
Komunii œwiêtej, dost¹pi zupe³nego od-
puszczenia win i kar. W dniu tym otwarte
s¹ wszystkie upusty Bo¿e, przez które
p³yn¹ ³aski (Dz. 699).  Pan Jezus okreœli³
dok³adnie nie tylko miejsce œwiêta w ka-
lendarzu liturgicznym Koœcio³a, ale tak-
¿e przyczynê i cel jego ustanowienia, spo-
sób przygotowania i obchodzenia oraz
wielkie obietnice.   Agata

PLAN WIZYTACJI KANONICZNEJ

29.04 – 1.05.2022
KS. BP GRZEGORZ OLSZOWSKI

Pi¹tek (29.04.2022)

godz. 17.00- Spotkanie Ks. Biskupa z
kap³anami Dekanatu Katowice-Za³ê¿e
godz. 18.00- Powitanie liturgiczne w
koœciele i Msza œw. z udzieleniem Sa-
kramentu Bierzmowania
godz. 19.15- Spotkanie z Katechetka-
mi oraz rodzicami kap³anów i sióstr
zakonnych
godz. 20.00- Spotkanie z Parafialn¹
Rad¹ Ekonomiczn¹ i Parafialn¹ Rad¹
Duszpastersk¹

Sobota (30.04.2022)

godz. 15.00- Spotkanie z Ministran-
tami i Grup¹ Dzieci Maryi
godz. 15.30- „Tysi¹c pytañ na Tysi¹c-
leciu” Spotkanie cz³onków Diakonii
i Grup Parafialnych

Niedziela (1.05.2022)

Kazania Biskupa na Mszy œw. o godz.
7.30; 9.30; 11.00; 12.30

godz. 8.30 - Spotkanie ze wspó³pracow-
nikami œwieckimi (organistami, zakrystia-
nami, kancelistkami, s³u¿b¹ probostwa)
godz. 9.30 - Msza œw z b³ogos³awieñ-
stwem Biskupa dla seniorów i chorych
godz. 11.00 - Msza rodzinna z B³ogos³a-
wieñstwem Biskupa dla rodzin z dzieæmi
oraz matek oczekuj¹cych potomstwa
godz. 12.30- Msza w intencji Parafian

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (24 kwietnia 2022)

  1.Msze œw. - online z naszego koœcio³a: w niedzielê o godz. 9.30 a w tygodniu
o godz. 18.00.  Znajdziemy na stronie internetowej i facebooku: https://
www.youtube.com/c/ParafiaTD.

  2.Dzisiaj (24.04) oddajemy czeœæ Mi³osierdziu Bo¿emu i rozpoczynamy Tydzieñ Mi³o-
sierdzia. O godz. 16.30 zapraszamy na uroczyste Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego.
Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na Caritas Archidiecezji. W
przysz³¹ niedzielê (1.05) kolekta bêdzie przeznaczona na utrzymanie naszego koœcio³a.

  3.Od dzisiejszej niedzieli zapraszamy wszystkich parafian na REKOLEKCJE  EWANGE-
LIZACYJNE,  które poprowadzi dla nas Ks. Bogdan Kania w dniach 24.04 - 27.04.2022.
Zaœ dniach 29.04 – 1.05.2022 prze¿ywaæ bêdziemy WIZYTACJÊ KANONICZN¥, któr¹
przeprowadzi w naszej parafii Ks. Biskup dr Grzegorz Olszowski.

  4.W poniedzia³ek (25.04) obchodzimy œwiêto œw. Marka Ewangelisty. W tym
dniu o godz. 17.30 przy Krzy¿u Misyjnym odprawimy nabo¿eñstwo, prosz¹c
o urodzaje i b³ogos³awieñstwo Bo¿e w pracy.

  5.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  6.W czwartek (28.04), o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków ¯ywego

Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci. Po Mszy œw. odbêdzie siê spotkanie ̄ ywe-
go Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci. O godz. 17.15 nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej
Patronki Dobrej Œmierci, na które zapraszaj¹ cz³onkowie Apostolstwa Dobrej Œmierci.

  7.Przysz³¹ niedzielê bêdziemy obchodziæ jako Niedzielê Biblijn¹, która rozpoczy
na Ogólnopolski Tydzieñ Biblijny.

  8.Od przysz³ej niedzieli rozpoczynamy maj, miesi¹c w którym odprawiaæ bêdzie-
my nabo¿eñstwa majowe: w niedziele o godz. 16.30 a w tygodniu o 17.30.

  9.Do czerwca s¹ jeszcze wolne intencje mszalne.
10.Wyznaczyliœmy  w naszym koœciele górnym oznaczone miejsce, przy ekranie

z pieœniami, w którym mo¿na przyj¹æ Komuniê do ust. W pozosta³ych miej-
scach ksiê¿a udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.

11.Parafialna Rada Ekonomiczna sk³ada podziêkowania Parafianom za ofiarnoœæ i odpo-
wiedzialnoœæ w trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii. Mimo, ¿e pandemia powoli
wygasa, pojawia siê wiele innych problemów zwi¹zanych z kosztami utrzymania parafii –
wynikaj¹cych chocia¿by ze wzrostu cen mediów i remontów. Nie wszyscy te¿ parafianie
wrócili w sposób fizyczny do Koœcio³a i nieraz ze wzglêdów zdrowotnych uczestnicz¹ we
Mszach œw. dziêki transmisjom internetowym. Dlatego Parafialna Rada Ekonomiczna w
dalszym ci¹gu podtrzymuje proœbê o finansowe wsparcie  poprzez wp³aty bezpoœrednio na
konto parafii – co pozwoli nam przetrwaæ ten niespokojny czas. Nr konta Parafii
Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdr.Chorych:  42 1050 1214 1000 0023 1548 9068 tytu³
wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”. Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

12.Jak ju¿ dobrze wiemy, ka¿dy chêtny o otwartym sercu parafianin, mo¿e przygotowaæ
paczkê dla potrzebuj¹cych uchodŸców wojennych. Odpowiadaj¹c na liczne pytania,
informujemy ¿e nie trzeba przygotowywaæ ca³ej paczki a wystarczy zakupiæ jedynie nie-
które potrzebne produkty znajduj¹ce siê na specjalnej liœcie znajduj¹cej siê przy wyjœciu
z koœcio³a. Przyjmujemy te¿ nowe artyku³y (nieu¿ywane): takie jak poœciel, bielizna, koce
itp. Dziêkujemy wszystkim darczyñcom za okazane serce oraz chêtnym wolontariuszom
za chêci, czas i zaanga¿owanie w segregowaniu produktów.Wszystko mo¿na sk³adaæ
w salce nr 1 od poniedzia³ku do pi¹tku. w godz.od 17.00-18.00.

13.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-
wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³..W sobotê
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania naszego koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (25 KWIECIEÑ - 01 MAJ 2022)

PONIEDZIA£EK (25.04.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒW. MARKA EWANGELISTY
  7.00 1/w intencji Heleny i Henryka z ok.kol.r.œl. dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o b³og. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla nich i dzieci z rodzinami
2/za + mamê Mariê Polan we wspomnienie urodzin i + ojca Stanis³awa

  7.30 - Ró¿aniec
  8.00 Msza œw. z krótk¹ homili¹: - o szczêœliwe przyjœcie na œwiat wszystkich

dzieci duchowo adoptowanych przez naszych parafian
Po Eucharystii nauka rekolekcyjna dla wszystkich

17.30 - Nabo¿eñstwo przy krzy¿u Misyjnym z proœb¹ o urodzaje i b³og. Bo¿e w pracy
18.00 Msza œw. z krótk¹ homili¹:

1/w int.Marka z ok. kol. r. ur. i imienin, dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia i otrzymane ³aski
z proœb¹ o Bo¿e b³og., opiekê Maryi, dary D.œw. i ³askê wiary dla niego i rodziny

2/za + Krystynê Bazan w 20 r.œm.
3/za + Jana Michalskiego, ++ z pokrew., prosz¹c o Mi³osierdzie B. i ³askê zbawienia
4/intencja wolna

Po Eucharystii nauka rekolekcyjna dla wszystkich

WTOREK (26.04.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ ŒW. WOJCIECHA, BPA I MÊCZ., g³.patrona Polski
  7.00 1/w intencji Julii z proœb¹ o œwiat³o Ducha œw., opiekê MB, zdrowie duszy i cia³a,

pomyœlne zdanie egzaminów i wybór drogi ¿yciowej zgodnej z wol¹ Bo¿¹
2/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
  8.00 Msza œw. z krótk¹ homili¹: - intencja wolna

Po Eucharystii nauka rekolekcyjna dla wszystkich
18.00 Msza œw. z krótk¹ homili¹:

1/z proœb¹ o zdrowie i potrzebne ³aski w doros³ym ¿yciu dlacórki Ma³gorzaty z ok. ur.
2/do Mi³osierdzia Bo¿ego z proœb¹ o ³askê zbawienia i radoœæ ¿ycia wieczne-

go dla ++ Zofii Porêbskiej i Heleny Bodera
3/za + Lucjana Cieciurê
4/za ++ ojca Józefa Woronko, jego ¿onê Zofiê oraz ++ teœciów z obu stron
Po Eucharystii nauka rekolekcyjna dla wszystkich

ŒRODA (27.04.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + ¿onê i córkê Barbarê Grzesiczek w 8 r.œm. (od mê¿a i rodziców) oraz

za ++ Jana i Gertrudê
2/w intencji Stanis³awy Stanis³awowskiej z ok. 90 r.ur. z podziêkowaniem za

zdrowie, otrzymane ³aski i d³ugie lata ¿ycia z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê
  7.30 - Ró¿aniec
  8.00 Msza œw. z krótk¹ homili¹: - intencja wolna

Po Eucharystii nauka rekolekcyjna dla wszystkich
18.00 Msza œw. z krótk¹ homili¹:

1/za ++ rodziców: Mariê i Antoniego w kol.r.œm.
2/za + ¿onê Joannê Nowak w 1 r. œm.
3/za + Bogumi³ê Kalisz (od s¹siadów z ul. Mieszka I 15)
4/intencja wolna
Po Eucharystii nauka rekolekcyjna dla wszystkich

CZWARTEK (28.04.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Tadeusza i Stanis³awê, wszystkich ++ z bli¿szej i dalszej rodziny

2/do NSPJ o zdrowie i niewyczerpane si³y duchowe dla wszystkich kap³anów
pos³uguj¹cych w parafii

3/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo Apostolstwa Dobrej œmierci
18.00 1/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci

2/za + Kazimierza Cichego w 2 r. œm.
3/za + Andrzeja Nieszwiec w 1 r. œm.

PI¥TEK (29.04.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒW.KATARZYNY SIENEÑSKIEJ,dz. i dK, patronki Europy
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/Powitanie Liturgiczne Biskupa i Msza œw. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

2/za + Zofiê Czenczek z proœb¹ o dar nieba
3/za ++ W³adys³awa i Urszulê Mirek w kol.r.œm. oraz ++ z rodziny Mirek

i Dulat, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
4/intencja wolna

SOBOTA (30.04.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³ai w int. ks. P. Furczyka

2/w intencji Ireny i Ryszarda w 47 r.œl., dziêkuj¹c za otrzymane ³aski, z proœb¹
o zdrowie i Bo¿e b³og. dla ma³¿onków i córki z rodzin¹

3/intencja wolna
15.00 - Spotkanie z Ministrantami i Grup¹ Dzieci Maryi
15.30 - Spotkanie cz³onków Diakonii i Grup Parafialnych
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za zmar³ych w kwietniu:

2/za + mê¿a Zdzis³awa Marcy w 1 r. œm.
3/intencja wolna

NIEDZIELA (01.05.2022 r.) - 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA
  7.30 - za ++ rodziców: Zofiê i Stanis³awa Bielaków, Teresê i Leona Lipców oraz

++ dziadków z obu stron prosz¹c o radoœæ wieczn¹ dla nich
  9.30 - w intencji seniorów i chorych z B³ogos³awieñstwem Biskupa
11.00 - Msza œw. rodzinna z B³ogos³awieñstwem Biskupa dla rodzin z dzieæmi

oraz matek oczekuj¹cych potomstwa
- w intencji Ewy z ok. 60 r.ur., z proœb¹ o b³og. Bo¿e i zdrowie na dalsze
lata ¿ycia dla niej i jej rodziny (od matki i siostry z rodzin¹)

12.30 - w intencji Parafian na zakoñczenie Wizytacji Kanonicznej
16.30 - Nabo¿eñstwo majowe
17.00 - w intencji Gra¿yny z ok. 60 r.ur., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o dalsze b³og. Bo¿e dla solenizantki i jej rodziny
20.00 - w intencji Barbary i Miros³awa z ok. 20 r.œl. z podziêkowaniem za otrzyma

ne ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. dla ca³ej rodziny
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„Oto czyniê wszystko nowe” (Ap 21,5)

REKOLEKCJE  EWANGELIZACYJNE

24.04 - 27.04.2022
Sobota (23.04)
- godz. 18.00
- Msza œw. z nauk¹ dla wszystkich.

Niedziela (24.04) - JESTEM W TOBIE
ZAKOCHANY, czyli MI£OŒÆ BO¯A

godz. 7.30; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00
i 20.00 - Msza œw. z nauk¹ dla wszyst-
kich.

Poniedzia³ek (25.04) - ŒMIERÆ ZA-
GL¥DA MI W OCZY, czyli GRZECH,
ZBAWIENIE (Modlitwy wstawienni-
cze z intencj¹ o uzdrowienie)

godz.  8.00 - Msza œw. z krótk¹ homi-
li¹. Po Eucharystii nauka rekolekcyj-
na dla wszystkich.
godz. 18.00 - Msza œw. z krótk¹ ho-
mili¹. Po Eucharystii nauka rekolek-
cyjna dla wszystkich.

Wtorek (26.04) - MOJE ¯YCIE NIE
NALE¯Y JU¯ DO MNIE, czyli JEZUS
MOIM PANEM (Wspólna modlitwa
uwielbienia)

godz.  8.00 - Msza œw. z krótk¹ homi-
li¹. Po Eucharystii nauka rekolekcyj-
na dla wszystkich.
godz. 18.00 - Msza œw. z krótk¹ ho-
mili¹. Po Eucharystii nauka rekolek-
cyjna dla wszystkich.

Œroda (27.04) - NOWA PERSPEKTY-
WA, NOWA JAKOŒÆ, czyli CHODZIÆ W
DUCHU ŒW.  (Modlitwy wstawiennicze
z intencj¹ o wylanie Ducha Œwiêtego)
godz.  8.00 - Msza œw. z krótk¹ homi-
li¹. Po Eucharystii nauka rekolekcyj-
na dla wszystkich.
godz. 18.00 - Msza œw. z krótk¹ ho-
mili¹. Po Eucharystii nauka rekolek-
cyjna dla wszystkich.

Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia
Jest to modlitwa, któr¹

sam Jezus podyktowa³
podczas objawieñ œwiê-
tej siostrze Faustynie
Kowalskiej, na przeb³a-
ganie i uœmierzenie
gniewu Bo¿ego. Modl¹c
siê w postawie zawie-
rzenia i ufnoœci oraz wy-

pe³niaj¹c warunki ka¿dej dobrej modli-
twy (pokora, wytrwa³oœæ, przedmiot
zgodny z wol¹ Bo¿¹), wierni mog¹ ocze-
kiwaæ spe³nienia Chrystusowych obiet-
nic, które dotycz¹ szczególnie godziny
œmierci: ³aski nawrócenia i spokojnej
œmierci. Dost¹pi¹ ich nie tylko osoby
odmawiaj¹ce tê koronkê, ale tak¿e kona-
j¹cy, przy których inni jej s³owami mo-
dliæ siê bêd¹.

S³owa Jezusa do siostry Faustyny:
„ Gdy tê koronkê przy konaj¹cych od-

mawiaæ bêd¹, stanê pomiêdzy Ojcem, a
dusz¹ konaj¹c¹ nie jako Sêdzia sprawie-
dliwy, ale jako Zbawiciel mi³osierny”.
(Dz. 1540-1541)

„Ktokolwiek bêdzie j¹ odmawia³, do-
st¹pi wielkiego mi³osierdzia w godzinê
œmierci. Kap³ani bêd¹ podawaæ grzesz-
nikom jako ostatni¹ deskê ratunku; cho-
cia¿by grzesznik by³ najzatwardzialszy,
je¿eli tylko raz zmówi tê koronkê, dost¹-
pi ³aski z nieskoñczonego mi³osierdzia
mojego”. (Dz. 687)

„O, jak wielkich ³ask udzielê duszom,
które odmawiaæ bêd¹ tê koronkê, wnêtrz-
noœci mi³osierdzia mego poruszone s¹ dla
odmawiaj¹cych tê koronkê. Zapisz te s³o-
wa, córko moja, mów œwiatu o moim
mi³osierdziu, niech pozna ca³a ludzkoœæ
niezg³êbione mi³osierdzie moje. Jest to
znak na czasy ostateczne, po nim nadej-
dzie dzieñ sprawiedliwy. Póki czas, niech
uciekaj¹ siê do Ÿród³a mi³osierdzia mo-
jego, niech korzystaj¹ z krwi i wody, któ-
ra dla nich wytrys³a. O dusze ludzkie,
gdzie siê schronicie w dzieñ gniewu Bo
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¿ego? Uciekajcie teraz do Ÿród³a mi³o-
sierdzia Bo¿ego.” (Dz. 848)

Czas mamy niespokojny – wojna za
wschodni¹ granic¹, niepewne jutro. Któ¿
mo¿e bardziej ukoiæ nasz ból, usun¹æ
nasz strach, jeœli nie Ten, który kocha nas
tak bardzo, ¿e nie waha³ siê przyj¹æ krzy-
¿a i skonaæ na nim w okrutnym cierpie-
niu, by wys³u¿yæ nam zbawienie.

Jezu – Mi³oœci Mi³osierna zmi³uj siê
nade mn¹ i nad ca³ym œwiatem.

Jak odmawiaæ
koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia?

Bardzo pomocny jest tutaj ró¿aniec. Na
pocz¹tku czynimy znak krzy¿a. Nastêp-
nie odmawiamy:  Ojcze nasz…, Zdrowaœ
Maryjo…, Wierzê w Boga…

 
Na du¿ych paciorkach
Ojcze Przedwieczny, ofiarujê Ci Cia³o

i Krew, Duszê i Bóstwo najmilszego Syna
Twojego, a Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, na przeb³aganie za grzechy nasze
i ca³ego œwiata.

Na ma³ych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej mêki, miej mi³osier-

dzie dla nas i ca³ego œwiata.

Na zakoñczenie (3 razy)
Œwiêty Bo¿e, Œwiêty Mocny, Œwiêty

Nieœmiertelny, zmi³uj siê nad nami i nad
ca³ym œwiatem.    A.D.
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

11.04. - O godz.18.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. w intencji wszystkich grup i
diakonii parafialnych. Podczas homilii
zosta³ rozwa¿ony temat: „Wartoœci œwiê-
towania Eucharystii”. Ks. Proboszcz
zwróci³ uwagê, ¿e Jezus zaprasza na
Ucztê Eucharystyczn¹, ka¿dego cz³owie-
ka. Czy my korzystamy z tego wielkiego
daru? Ks. Józef czytaj¹c krótki fragment
tekstu „Eucharystia sakrament jednoœci”
s³ugi Bo¿ego Franciszka Blachnickiego,
podkreœli³, ¿e istot¹ wartoœci Eucharystii

jest „po¿ywanie Cia³a Pañskiego we
wspólnocie ludu Bo¿ego”. Dlatego te¿
ks. Proboszcz ¿yczy³ wszystkim, abyœmy
bêd¹c we wspólnocie Koœcio³a  jak naj-
czêœciej korzystali z daru Komunii œw.

12.04. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia, która mia³a nam
pomóc w g³êbszym prze¿yciu ostatnich
dni Wielkiego Postu oraz prze¿ycia Tri-
duum Paschalnego. W ciszy rozwa¿ali-
œmy fragment Ewangelii z dnia (J 13, 21-
33, 36-38) przeczytany przez ks. Dawi-
da Majkê. Nastêpnie w modlitwie spon-
tanicznej przedstawialiœmy Jezusowi na-
sze proœby. Po b³ogos³awieñstwie zosta³
odœpiewany apel Jasnogórski.

14.04. - O godz.8.00 rozpoczê³a siê
Jutrznia. Natomiast o godz.18.00 zosta-
³a odprawiona uroczysta Msza œw. Wie-
czerzy Pañskiej. Po Eucharystii Najœwiêt-
szy Sakrament zosta³ przeniesiony do
Ciemnicy, gdzie do godz.21.00 trwa³a
adoracja. Wielki Czwartek to dzieñ usta-
nowienia Eucharystii i Kap³añstwa. Pa-
miêtajmy o Kap³anach w naszych co-
dziennych modlitwach.

15.04. - O godz.8.00 rozpoczê³a siê
Ciemna Jutrznia. O godz. 10.00 rozpo-
czê³a siê Droga Krzy¿owa dla dzieci oraz
wszystkich osób, które nie mog³y uczest-
niczyæ w niej wieczorem. O godz.17.15
rozpoczê³a siê Droga Krzy¿owa, a na-
stêpnie o godz.18.00 zosta³a odprawio-
na Liturgia Mêki Pañskiej. Po Liturgii
Najœwiêtszy Sakrament zosta³ przeniesio-
ny do Grobu Pañskiego, gdzie do
godz.21.00 trwa³a adoracja.

16.04. - Przez ca³y dzieñ trwa³a adora-
cja Najœwiêtszego Sakramentu. O
godz.8.00 rozpoczê³a siê Ciemna Jutrz-
nia, a o godz.20.00 Wigilia Paschalna z
procesj¹ rezurekcyjn¹.

17.04. - Po ka¿dej Eucharystii po dwóch
latach przerwy, wrócono do tradycyjne-
go czêstowania wiernych wielkanocny-
mi jajeczkami przez Kap³anów.  Bo¿ena S.


