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Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 20.03.2016r.
Słowa

Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Ewangelii
według
Świętego

Łukasza

Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy.
Gdy przybliżył
się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch
spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a
wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał
żaden
człowiek.
Odwiążcie
je
i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go
potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę,
zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I
przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy
jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo
uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem
donośnym:
«Błogosławiony
Król,
który
przychodzi
w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze spośród
tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam:
Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».
Łk 19, 28-40

Oto słowo Pańskie

Przebaczenie
Łukasz opisuje mękę i śmierć Jezusa jako wielki triumf Bożego miłosierdzia. Objawia się ono w przebaczeniu.
Scena ukrzyżowania rozpoczyna się słowami: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Później obietnica
zbawienia udzielona Dobremu Łotrowi. Jezus na krzyżu wypełnił więc w doskonały sposób to, co pozostawił
nam jako przykazanie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. On modli
się i przebacza. Swoją miłością miłosierną obejmuje wszystkich, a szczęścia wiecznego udziela tym, który
szczerze się nawracają do Boga. "Jeżeli Jezus modli się za nas nawet wtedy, gdy Go obrażamy, to o wiele
bardziej jest On gotów przebaczyć nam, kiedy my prosimy o przebaczenie" (bł. Jakub).
Jezu, Zbawicielu, cierpisz, konasz, umierasz, a jeszcze znajdujesz siłę, aby modlić się za mnie. Pełen skruchy
wołam: "Bądź miłościw mnie, grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu".

TRIDUUM PASCHALNE 2016 (kościół parafialny)

Dzień

Godz

Intencje Mszalne 20-27.03.2016 r.

Podczas tej Najświętszej
Ofiary wspominamy
wydarzenia z Wieczernika
- ustanowienie Eucharystii
i sakramentu kapłaństwa.
Mówią o tym czytania: z
Księgi Wyjścia (12,1-8.1114), z Pierwszego Listu św.
Pawła do Koryntian
(11,23-26) i z Ewangelii
św. Jana (13,1-15).
Na zakończenie
uroczystości Ciało
Chrystusa zostaje
przeniesione do specjalnie
przygotowanej kaplicy,
zwanej ciemnicą. Tam do
późnych godzin
wieczornych wierni
uczniowie czuwać będą
wraz z Jezusem,
wspominając Jego samotną
modlitwę w Ogrójcu,
zdradzieckie pojmanie i
pierwsze przesłuchania.
Tabernakulum jest
opróżnione i otwarte,
gaśnie wieczna lampka, a
ołtarz, przy którym jeszcze
przed chwilą sprawowano
Najświętszą Ofiarę, stoi
obnażony i pusty.
Wchodzimy w czas Bożej
męki.

W Wielki Piątek nie
sprawuje się Eucharystii.
W kościołach trwa
spowiedź, adoruje się Pana
Jezusa w ciemnicy,
odbywają się nabożeństwa
Drogi Krzyżowej... Późnym
popołudniem rozpoczynają
się najważniejsze obrzędy
tego dnia - Liturgia Męki
Pańskiej. Składa się ona z
trzech części: Liturgii
Słowa, adoracji Krzyża i
obrzędów Komunii.
Od dwóch tygodni
wszystkie krzyże w
kościołach były zasłonięte.
W Wielki Piątek ukazuje
się je ponownie wiernym.
Kapłan odsłania krzyż,
śpiewając: „Oto drzewo
krzyża, na którym zawisło
zbawienie świata”, a
wszyscy odpowiadając:
„Pójdźmy z pokłonem”,
padają na kolana, wielbiąc
Zbawiciela.
Wielkopiątkową liturgię
kończy przeniesienie
Najświętszego Sakramentu
do kaplicy, zwanej Bożym
Grobem. Monstrancja jest
przykryta białym welonem
na pamiątkę całunu,
którym spowito doczesne
szczątki Jezusa. Tego
wieczora i przez cały
następny dzień trwa
adoracja.

To, co w tym dniu
najważniejsze, rozpoczyna
się wieczorem. Liturgia
Wigilii Paschalnej nie jest
typową Mszą, gdyż oprócz
Liturgii Słowa i Liturgii
Eucharystycznej składa się
z Liturgii Światła i Liturgii
Chrzcielnej. Rozpoczyna
się przed kościołem. Do
rozpalonego ogniska
podchodzą kapłani i służba
liturgiczna. Tu następuje
poświęcenie ognia, a
potem prowadzący kreśli
na paschale znak krzyża,
litery Alfa i Omega oraz na
polach między ramionami
krzyża cyfry bieżącego
roku, umieszcza też pięć
symbolicznych gwoździ w
formie krzyża. Bo
„Chrystus wczoraj i dziś,
Początek i Koniec, Alfa i
Omega. Do niego należy
czas i wieczność. Jemu
chwała i panowanie przez
wszystkie wieki wieków”.
Z zapalonym paschałem
procesja wchodzi do
nieoświetlonego kościoła.

Liturgia Słowa jest wyjątkowo
rozbudowana. Może się
składać na nią aż dziewięć
czytań, które pokazują całą
historię Zbawienia.
Chrześcijanie całemu światu
ogłaszają radosną wieść:
możecie już otrzeć łzy, śmierć
została pokonana.

7:30

Niedziela
Palmowa
20.03.2016

9:00

11:00
17:00

`

8:00

Poniedziałek

21.03.2016
17:00

Wtorek
22.03.2016

8:00

17:00

Środa
23.03.2016
Czwartek
24.03.2016
Piątek
25.03.2016
Sobota
26.03.2016

8:00

17:00

Za ++ Krystynę i Sławoja Pająk
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej dla Wilhelminy z racji urodzin
1. Za ++ Bogusława i Leontynę i Henryka
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Pauliny z racji
18-tych urodzin
1. Za ++ Eugeniusza w 16 rocznicę śmierci oraz Bolesława i
Jerzego Targońskich
2. Za + Mieczysława Kalisz w 27 rocznicę śmierci i za + Eugeniusza
Za + Henryka Sadowskiego
Za ++ z rodziny Kopciów
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Franciszka, Anielę, Bolesława i Karolinę Piórkowskich
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

18.00

CEREMONIA MĘKI PAŃSKIEJ

18:00

WIGILIA PASCHALNA
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REZUREKCJA w intencji Parafian i Dobroczyńców klasztoru i
parafii
Za + Bogumiła Stępień w 2 rocznicę śmierci oraz ++ Joannę i
Mateusza

11:00

Za + Juliannę Miazga w rocznicę śmierci i + córkę Jadwigę

17:00

Za + Jana Dzieciątek w 14 rocznicę śmierci.

7:30

Poniedziałek

Za ++ Mateusza Stępień i Patryka Cichosz

18.00

6.00

Niedziela
27.03.2016

Za + Andrzeja i Stefanię Ozga oraz Zdzisława Ozga w 5 rocznicę
śmierci
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny z racji 18 –tych urodzin

9:00

28.03.2016
11:00
17:00

Za + Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra
Wojciechowskich i ich ++ rodziców
Za ++ Czesława, Nelę, Piotra, Jana, Zdzisława Zacz
1. Za ++ rodziców: Romana i Natalię oraz ++ Czesława i Annę
2. rez. Milczanowska
Za + Ireneusza Pudlak

Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 16:30

20.03.2016r(niedziela)-R. Św. Cecylii -15.45
21.03.2016r(poniedziałek) – R. Św. Faustyny
22.03.2016r(wtorek)- RMB Królowej Polski
23.03.2016r(środa)-RMB Niepokalane Poczęcie

Z ogłoszeń duszpasterskich na niedzielę 20.03.2016 r.
Dziś Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy św. poświęcenie palm.
Przed wejściem
do kościoła można nabyć palmy wykonane przez naszą młodzież franciszkańską oraz ozdoby
świąteczne przygotowanych przez Szkolne Koła Caritas. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na
dofinansowanie wyjazdu naszej młodzieży na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa.
W tym tygodniu będziemy przeżywać będziemy Triduum Paschalne:
Wielki Czwartek
Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie o godz. 18:00. Po Mszy św. adoracja Pana Jezusa w
Ciemnicy do godz. 20:00
Wielki Piątek
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 8:00 do 16:30.
Droga Krzyżowa o godz. 16:30 - tę Drogę Krzyżową poprowadzi FZŚ.
Gorzkie Żale o godz. 17:15
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00. Po Liturgii adoracja Krzyża Pańskiego do godz. 20:00. W
tym dniu obowiązuje Post ścisły. Zapraszamy strażaków
i młodzież do pełnienia warty przy Grobie Pańskim.
Wielka Sobota
Adoracja od godz. 8:00 do 17:30 według planu wywieszonego w gablocie.
Msza św. Wigilii Paschalnej o godz. 18:00. Na tę Liturgię prosimy przynieść ze sobą świece.
Poświęcenie pokarmów od godz. 9:00 do 12:00 (co pół godziny). Po Liturgii adoracja do godz.
20:00. Ofiary składane przy adoracji Krzyża św. są przeznaczone na Ziemię św.
Poświęcenie pokarmów na wioskach; Różnowo 10:00; Lesiska 10:15; Ząbrowiec 10:30; Gudniki
10:45; Warkałki 11:00; Warkały 11:30; Stare Bolity 11:45; Książnik 12:15; Bieniasze 12:30;
Głodówko 13:00; Stolno 13:15
Niedziela Wielkanocna
Rezurekcja z procesją o godz. 6:00; pozostałe Msze św. o godz. 9:00; 11:00
i 17:00. Książnik i Ząbrowiec - Rezurekcja o godz. 6:00
Poniedziałek Wielkanocny
Miłakowo – Msze św. godz. 7:30; 9:00; 11:00 i 17:00
Książnik godz. 9:30; Ząbrowiec godz. 11:30.
Wszystkie obrzędy Triduum Paschalnego oraz wszystkie Msze św.: w Niedzielę
Wielkanocną wraz z Rezurekcją i w Poniedziałek Wielkanocny będą celebrowane w
kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża św.
Dziękujemy parafianom z ul. Kołłątaja za przygotowanie kościoła do liturgii niedzielnej. O
przygotowanie kościoła na święta wielkanocne prosimy parafian z ul. Konopnickiej w czwartek
w godzinach przedpołudniowych.
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wielu łask Bożych na okres świąt
Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

OO. Franciszkanie

