10 KWIETNIA– PONIEDZIAŁEK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Za zmarłych z rodziny Baczkowskich
18:00 + Bazyli Pucer- 11 rocz. śmierci
18:00 Z okazji kolejnej rocznicy katastrofy
smoleńskiej w intencji ofiar tej katastrofy
11 KWIETNIA - WTOREK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Teresa Każarnowicz- 27 rocz. śmierci,
Jan Każarnowicz, Jan Filipiak i za zmarłych
z rodziny
18:00 + Regina Ćwiklińska- 3 rocz. śmierci
12 KWIETNIA - ŚRODA
6:30 + Dorota Sacharewicz – m-c po śmierci
7:00 + Andrzej- 15 rocz. śmierci, Helena i
Władysław Łojek; Albina, Bronisław, Anna
Nowakowscy
17:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18:00 W intencjach z Nowenny
13 KWIETNIA – WIELKI CZWARTEK
18:00 + Stanisława Szałkiewicz- 1 rocz.
śmierci i zmarli z rodziny Szałkiewicz
i Siemieniako
18:00 + Lech Bujnarowski- 23 rocz. śmierci
i za rodziców z obojga stron
18:00 + Donata i Piotr Ziemczonek,
Aleksandra i Stanisław Giruć, i za zmarłych
z rodziny Ziemczonków, Giruciów
i Rymaszewiczów
14 KWIETNIA – WIELKI PIĄTEK
9:00 CIEMNA JUTRZNIA
18:00 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

15 KWIETNIA – WIELKA SOBOTA
9:00 CIEMNA JUTRZNIA
18:00 + Helena, Karol, Ryszard, Zygmunt
Wądołowscy
18:00 + Edward Kowalewski- 4 rocz. śmierci
i za rodziców z obojga stron
18:00 + Leonard Szymański- 2 rocz. śmierci
i za rodziców z obojga stron
16 KWIETNIA – NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
6:00 REZUREKCJA
8:30 + Stefan Bohuszewicz, Stanisław Kułak,
Adolf Kieżel, Marianna Jastrzebowska ,
Wacław Paliwoda i ich rodziny
10:00 W 80- tą rocznice urodzin Genowefy
Tarkawian z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę M. Najświętszej i zdrowie dla Jubilatki
11:30 + Stanisław Kwiatkowski- 2 rocz.
śmierci, za rodziców z obojga stron
i za Ryszarda Paprockiego – 1 rocz. śmierci
13:00 /CHRZEST/ O błogosławieństwo Boże,
opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla
Członków Wspólnoty Krwi Chrystusa,
ich rodzin i w intencji Kapłanów naszej parafii
18:00 + Anna Rekuć

W TYM TYGODNIU MAMY DWIE
WOLNE INTENCJE MSZALNE.
ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE
ZAPRASZAMY DO KANCELARII
PARAFIALNEJ.
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NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ
Czyt.: Iz 50, 4-7; Ps 22; Flp 2, 6-11;
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 21, 1-11
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy
i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej,
wtedy Jezus posłał swoich uczniów
i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest
przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę
uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je
i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby
wam kto co mówił, powiecie: Pan ich
potrzebuje, a zaraz je puści”. Stało się
to, żeby się spełniło słowo proroka:
Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król
twój przychodzi do ciebie łagodny,
siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy.
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię
i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe
płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy,
które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi
Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna
na wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto,
i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu
w Galilei”.

HOSANNA! ZBAW NAS!
Jak zauważył sługa Boży abp Fulton Sheen w książce:
Priest is not his own (Ksiądz nie jest własnością
samego siebie), Jezus jest jedyną osobą, która
przyszła na świat nie po to, aby żyć, lecz aby umrzeć.
Dzisiejszą liturgią rozpoczynamy celebrowanie tych
wydarzeń, które były szczytem i zwieńczeniem misji
Chrystusa. W pierwszym czytaniu z Księgi Proroka
Izajasza, spisanej kilka wieków przed Jezusem,
prorok zapowiada to, czego dokona Mesjasz. Mówi
o cierpieniu i dramacie, w którym Pan będzie Go
wspomagał. Relacja Jezusa z Ojcem i miłość Boża do
ludzi sprawiły, że Mesjasz przyjął bestialskie tortury
i hańbę krzyża. Święty Paweł w Liście do Filipian
naucza, że Jezus stał się Sługą wszystkich. Wyzbył się Boskiej chwały i splendoru,
a przyjął ludzkie cierpienie i poniżenie. Bóg jednak Go wywyższył (II czytanie).
To, co stało się Jego hańbą, przyniosło wyzwolenie od zła, śmierci i potępienia
dla każdego z nas. Od tego czasu ludzie różnych kultur i epok przyjmują
wyzwolenie i zbawienie, które daje Chrystus. Wielu jednak z tych, którzy
wiwatowali tamtej niedzieli na cześć Jezusa, już kilka dni później skandowało:
„Precz z Nim!”. W naszych czasach pełnych zamętu i rozdarcia również Tobie
i mnie grozi to wewnętrzne zagubienie i dezorientacja. Wierzyć w Chrystusa,
a własnym życiem tę wiarę podważać. Niech więc nasze dzisiejsze wołanie:
„Hosanna!”, a więc: „Zbaw nas!”, wyrazi szczerą wiarę w Jezusa i przyjęcie
Zbawienia, bez którego nasz los byłby pozbawiony światła i nadziei. Niech Twoje
i moje życie będą najlepszym hymnem i okrzykiem na cześć Pana!

1. Dzisiaj podczas każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie palm. Przed Mszą św. rodzinną
o godz. 11:15, gromadzimy się przy plebanii, skąd w uroczystej procesji, udamy się do kościoła.
2. Po Mszy świętej wieczornej ok. godz. 18:45 wyruszamy z kościoła ze świecami na Drogę
Krzyżową wokół Placu Piłsudskiego. Zapraszamy wiernych z całego miasta.
3. W poniedziałek i wtorek zapraszamy na próbę przy kościele o godz. 16:30 dziewczęta, które
chcą sypać kwiatki podczas procesji rezurekcyjnej.
4. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący, godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte
dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się
w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii.
5. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana
Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona
Triduum Paschalne. O godzinie 18:00, po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony
i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji,
zwanego dawniej Ciemnicą. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na adorację przy Ciemnicy do
godz. 20:00.
6. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godzinie 9:00 rano, w naszym kościele będą śpiewane
przez młodzież Ciemne Jutrznie. Zapraszamy na wspólną modlitwę.
7. W Wielki Piątek adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 7:00 rano. Uczniowie szkoły
podstawowej adorują Pana Jezusa od godz. 10:00, a gimnazjaliści od 11:00. Wielki Piątek
to dzień męki i śmierci Jezusa. Gromadzimy się o godz. 18:00 na nabożeństwo, składające się
z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii św. Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21:00.
8. W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli powstrzymujemy się od potraw mięsnych,
spożywamy trzy posiłki, ale tylko jeden do syta. Tego dnia, na znak smutku i żałoby, nie sprawuje
się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny.
9. W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 7:00, przez cały dzień do godz. 21:00.
Na liturgię wieczorną, o godz. 18:00, przynosimy świece lub lampiony. Adorację przy Grobie
Pańskim do godz. 21:00 prowadzi Wspólnota Radia Maryja.
10. Poświęcenie pokarmów w sobotę od godz. 10:00, co pół godziny, przez cały dzień.
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poniedziałek, wtorek, środa 9:00 - 12:00
czwartek, piątek, sobota 14:00 - 17:00
Konto Bankowe
Bank Millenium
10 1160 2202 0000 0001 7117 0704

11. Rezurekcja w przyszłą niedzielę o godz. 6:00, a następne Msze św. od 8:30.
W Poniedziałek Wielkanocny – Msze św. wg porządku niedzielnego.
12. 10 kwietnia w naszym kościele o godz. 18:00 odprawimy Mszę św. w intencji Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej i przejdziemy na Pl. Piłsudskiego, aby oddać hołd pamięci tych ofiar oraz upamiętnić
Zbrodnie Katyńską.
13. Również 10 kwietnia o godz. 8:30 na lotnisku Kętrzyn Wilamowo odbędzie się uroczysty Apel
Pamięci poświęcony Ofiarom Katastrofy pod Smoleńskiem z udziałem Wojskowej Asysty
Honorowej.

