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NIEDZIELA PALMOWA
1. Niezachwiana ufność cierpiącego Sługi Jahwe w Bożą miłość przypomina
nam, że cierpienie Jezusa nie było chciane przez Ojca, lecz było skutkiem
ludzkiej nieprawości i słabości. Obok determinacji złych ludzi było też
zaślepienie sprawiedliwych, którzy sądzili, że czynią dobrze, oraz słaba
wiara i niewierność tych, którzy Go kochali. Zawinili wszyscy. Współczując
z Jezusem, nawracajmy swoje serca i zmieniajmy swoje życie, by łaski Bożej
nie przyjmować na próżno.
2. Dziś o godz.16.00 Msza święta dla dzieci i rodziców przed uroczystością
I Komunii świętej.
3. W poniedziałek przed południem odwiedziny chorych. Jeśli w domu jest
osoba, która nie ma możliwości dotarcia do kościoła, jest to dla niej okazja
do oczyszczenia serca przez spowiedź i przyjęcia Komunii świętej.
4. Rozstrzygnięty został konkurs parafialny o Kardynale Stefanie
Wyszyńskim. Laureatami zostali :
- w kategorii klas młodszych: Kinga Leśniewska, Aniela Trzpioła i Julia
Choroś ;
- w kategorii klas starszych: Aleksandra Kucharska, Adrian Rzewnicki,
Aleksandra Rosłon i Tomasz Sarnowski.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy a prace możemy podziwiać
na ścianach kaplicy.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek o godz. 18.30 próba dzieci klas III przed Rocznicą
I Komunii świętej ;
- w poniedziałek, wtorek i środę możliwość spowiedzi od godz. 17.30 – w
czasie Triduum Paschalnego spowiedzi nie będzie;
- we wtorek z racji na 19 dzień miesiąca pamiętajmy o modlitewnym
wsparciu papieża Benedykta XVI.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej: najmłodszym polecam Małego
Gościa.
7. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni.
W minionym tygodniu zakończono mocowanie stalowych elementów kopuły,
dokończono budowę konstrukcji dachu i przystąpiono do zakładania
aluminiowej konstrukcji pod szkło. Całą wspólnotę polecam opiece Matki
Bożej Królowej Rodzin.

8. Porządek liturgii Triduum Paschalnego:
- Wielki Czwartek - dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i
Kapłaństwa; Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 a po niej możliwość
adoracji Chrystusa w Ciemnicy do godz. 21.00;
- Wielki Piątek - jedyny dzień w roku bez Mszy świętej; nabożeństwo Męki
Pańskiej o godz. 18.00 i po nim Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii: ulicą
Miłą do figurki Matki Bożej przy ulicy Konopnickiej i powrót tą samą
drogą; na Drogę Krzyżową proszę o przyniesienie świec; adoracja Chrystusa
w grobie do godz. 21.00;
- Wielka Sobota - adorować Chrystusa w grobie można od godz. 8.00;
święcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 8.30 do godz.15.00 co pół
godziny; Msza Święta Wigilii Paschalnej o godz. 19.00 rozpocznie się od
poświęcenia ognia na zewnątrz kaplicy; na liturgię proszę przynieść świece;
- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Msza Święta rezurekcyjna o
godz. 6.00 / kaplica otwarta od godz. 5.30/ i procesja dookoła kościoła –
zapraszam na nią szczególnie dzieci sypiące kwiatki i młodzież do niesienia
figury Matki Bożej i poduszek; pozostałe Msze święte wg porządku
niedzielnego;
- Poniedziałek Wielkanocny – Msze święte jak w każdą niedziele.

