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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
1. Dziś Niedziela Palmowa. Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do
Jerozolimy. Podpisane palmy składamy przy ołtarzu Matki Bożej. Rozstrzygnięcie konkursu
odbędzie się w Niedzielę Zmartwychwstania.
Zapraszamy do udziału w Gorzkich Żalach o 16.15.
O 14.00 w katedrze spotkanie młodzieży w ramach XXXIV Światowego Dnia Młodzieży.
2. Przedświąteczne odwiedziny chorych odbędą się we wtorek o godz. 8.30.
3. Msza św. w int. naszej Ojczyzny odbędzie się we wtorek o godz. 18.00, po tej Mszy św.
wspólnota zakonna naszego klasztoru odnowi publicznie swoje śluby zakonne z racji
rocznicy złożenia ślubów zakonnych przez św. Franciszka z Asyżu i jego Współbraci na ręce
papieża Innocentego III.
4. Plan spowiedzi św. w Wielkim Tygodniu znajduje się w gazetce i na stronie internetowej.
Nabożeństwo pokutne ze spowiedzią w środę, 17 kwietnia o g. 17.00. Nie odkładajmy
spowiedzi św. na ostatni moment.
5. Zbliża się Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, które jaśnieje
jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, ma
swój szczyt w liturgii Wigilii Paschalnej i kończy się II Nieszporami Niedzieli
Zmartwychwstania. Podczas Triduum istnieje możliwość zyskiwania odpustu zupełnego
pod zwykłymi warunkami. Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz.
18.00; Ceremonie Wielkiego Piątku o godz. 18.00; Noc Zmartwychwstania – Wigilia
Paschalna o g. 20.00. Na procesję rezurekcyjną, która nastąpi bezpośrednio po Wigilii
Paschalnej zapraszamy poczty sztandarowe oraz panów do niesienia baldachimu.
6. W Wielki Czwartek zapraszamy na Gorzkie Żale o godz. 7.00. Po Mszy św. Wieczerzy
Pańskiej osoby chętne do podjęcia 30-dniowej modlitwy w intencji Kapłanów będą
mogły, wychodząc z kościoła, wziąć ze stolika ich wizytówki.
7. W Wielki Piątek tych, którzy ukończyli 18. rok życia, a nie rozpoczęli 60. obowiązuje post
ścisły, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i ograniczenie się do 1 tylko
posiłku do syta. Nie ma żadnych dyspens od postu. Zachęcamy wiernych do zachowania
wstrzemięźliwości także w Wielką Sobotę do Mszy św. Wigilii Paschalnej. Po Mszy
Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i po ceremoniach Wielkiego Piątku zapraszamy na
adorację z udziałem chóru parafialnego „Pokój i dobro”.
8. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zapraszamy na poranną modlitwę brewiarzową,
ciemną jutrznię o godz. 6.45 i na Gorzkie Żale o godz. 7.00.
9. Od Wielkiego Piątku (15.00) rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Bożego
Miłosierdzia: w Wielką Sobotę o 15.00, w Tygodniu Wielkanocnym po Mszach św.,
z wyjątkiem piątku wielkanocnego (o 15.00).
10. Zapraszamy na Drogę Krzyżową w Wielki Piątek o godz. 17.00, adorację Najświętszego
Sakramentu w Ciemnicy i w Bożym Grobie. Dzieci swoją adorację mają w Wielką Sobotę
o godz. 10.00, młodzież zaś o godz. 11.00.

11. W Wielką Sobotę odbywa się błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od 8.00
do 19.00, co godzinę. Pamiętajmy o adoracji Pana Jezusa w Bożym Grobie, kiedy
przyjdziemy święcić pokarmy.
12. Ofiary z W. Piątku i W. Soboty są przeznaczone na Boży Grób i chrześcijan w Ziemi Św.
13. Prosimy o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu (skarbonka przy ołtarzu Matki Bożej).
14. Komunię św. szafarze zaniosą chorym również w Święta – po Mszy św. o 8.30.
15. Od Wielkiego Wtorku do wtorku po Wielkanocy włącznie kancelaria parafialna będzie
nieczynna.
16. Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej z Jordanią (25.01 do 1.02.
2020 r.) Plan pielgrzymki - w gablotce oraz na stronie internetowej.
17. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Najbliższe dni, które są przed nami, niech będą dla nas dniami
szczególnego przeżywania Misterium Paschalnego. Wyrazem tego niech będzie nasz udział
w liturgii Triduum Paschalnego.
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Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 14.04.
Za ++ brata ks. Antoniego, siostrę Małgorzatę i rodziców.
Za + Stanisława KOLMAGA w kolejną rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
W int. Agaty ROMANOWSKIEJ z ok. 2. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi, Aniołów i Świętych dla całej rodziny.
W intencji Parafian.
Za ++ Alfonsa i Agnieszkę BUGIEL, ich rodziców i zięcia Bernarda.
Wielki Poniedziałek – 15.04.
Za + Cecylię SZNELA – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
W int. Członków Parafialnego Chóru „Pokój i dobro” oraz ich rodzin.
Do Bożej Opatrzności, przez wstaw. Maryi z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę i zdrowie.
Wielki Wtorek – 16.04.
Za ++ Bolesława JAKUBASIKA i rodziców z obu stron – int. od rodziny KUDANÓW.
W int. naszej Ojczyzny.
Za ++ Lesława PAŁASZ w 1. rocz. śm., z rodzin PAŁASZ i ŁATTA.
Wielka Środa – 17.04.
Za ++ Bronisławę i Jana DUDEK.
W pewnej intencji z prośbą o Boże Miłosierdzie.
Za + Andrzeja JEREMICZ w 30. dn. po śm.
Wielki Czwartek – 18.04.
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w intencji Kapłanów.
Wielki Piątek Męki Pańskiej – 19.04.
Ceremonie Wielkiego Piątku.
Wielka Sobota –20.04.
Liturgia Wigilii Paschalnej i Rezurekcja.
Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego– 21.04.
Za + Ryszarda BRYŁA – int. od siostry z rodziną.
Za + Ryszarda BRYŁA – int. od Tomasza z rodziną.
W int. Agnieszki z ok. kolejnej rocz. ur., z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.

11.30 Za ++ rodziców NOCNY i MIERZWA oraz z pokrewieństwa.
17.00 Za + Edwarda WANIEK w 10. rocz. śm.
Poniedziałek Wielkanocny – 22.04
7.00 Za + Ryszarda BRYŁA - int. od rodziny GOŁĄB z Palczowic.
8.30 Za ++ męża Andrzeja STOLARCZYKA, rodziców Ernę i Romana ONDERKA.
10.00 Za ++ Andrzeja NOWAKA, rodziców i teściów.
11.30 W int. Franciszka PORADA z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Świętych.
TD
11.30 Przez wstaw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Antoniego w int. Zofii i Stanisława
z ok. kolejnej rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie,
opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
11.30 W int. Antoniego i Ewy SZOJDÓW z ok. 45. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
17.00 W int. Angeliki REMBACZ z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. do Dworu Niebieskiego:
w int. Ireny SORNEK z prośbą o rozeznanie i wypełnienie woli Bożej, o zdrowie i wszelkie
potrzebne łaski (od 3.04. do 3.05.2019)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godz. odprawienia takiej Mszy.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Łk 23,1-49)
Ołtarz ofiary miłości
Chcę towarzyszyć Jezusowi w drodze na Kalwarię. On nie może być teraz sam,
bo przecież wziął na swoje ramiona niegodziwości wszystkich. Chcę stanąć pod
krzyżem, miejscem kaźni, które staje się ołtarzem ofiary i modlitwy. Jezus niesie
w sobie cały rodzaj ludzki, aby dla odkupienia każdego człowieka złożyć ofiarę miłości
wynagradzającej. Nikogo nie potępia, lecz modli się nawet za swoich oprawców. Gdy ja modlę
się do Niego jako Boga, On modli się we mnie jako głowa całego Kościoła i modli się za mnie
jako kapłan. Gdy włączam się w Jezusową modlitwę z krzyża, pozwalam Mu zmieniać moje
serce, by potrafiło przebaczać.
„Błagając Ojca łaskawie, jak pośrednik w ludzkiej sprawie, byłeś Krwią swą zbroczony, na
krzyżu rozciągniony. Jezu, piętnuj Twymi rany w głębi serca chrześcijany! Niechaj boleść
śmierci Twej zmniejszy bóle śmierci mej” (Pozwól mi Twe męki śpiewać). ks. Janusz Lekan
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O DUCHU ŚWIĘTYM
Czytajmy „Katechizm"… i to nie tylko w Roku Wiary
„Nasz Kochany Papież, Jan Paweł II, dał nam wspaniałe dzieło, w którym wiarę
stuleci wyjaśniono w sposób syntetyczny: Katechizm Kościoła Katolickiego.
Ja sam mogłem przedstawić niedawno Kompendium tego Katechizmu,
przygotowane na życzenie zmarłego Papieża. To dwie fundamentalne książki,
które chciałbym wszystkim wam polecić." Benedykt XVI, Kolonia, 21.08.2005
Symbole Ducha Świętego
KKK 698 Pieczęć jest symbolem bliskim symbolowi namaszczenia. "Pieczęcią swą naznaczył
Bóg" (J 6 27) Chrystusa i w Nim Ojciec naznacza swą "pieczęcią" także nas (2 Kor 1, 22; Ef
1,13; 4, 30). Ponieważ obraz pieczęci (sphragis) wskazuje na niezatarte znamię namaszczenia
Ducha Świętego w sakramentach chrztu, bierzmowania i kapłaństwa, został on wykorzystany
w niektórych tradycjach teologicznych dla wyrażenia niezatartego "charakteru" wyciskanego
przez te sakramenty, które nie mogą być powtórzone.

DUCH ŚWIĘTY
Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się
modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można
wyrazić słowami (List św. Pawła do Rzymian 8, 26).

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Wielki Czwartek – 7.00 Gorzkie Żale,
18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej,
do 20.00 adoracja;
Wielki Piątek – 6.45 Jutrznia,
7.00 Gorzkie Żale,
15.00 Nowenna,
17.00 Droga Krzyżowa
18.00 Ceremonie Wielkiego Piątku i Adoracja Pana
Jezusa w Bożym Grobie z udziałem Chóru „Pokój i dobro”;
Wielka Sobota – Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie,
6.45 Jutrznia,
7.00 Gorzkie Żale,
15.00 Nowenna
Wigilia Paschalna – 20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej
i Rezurekcja

SPOWIEDŹ ŚW. W TRIDUUM PASCHALNYM
Wielki Czwartek – od 15.00 do 17.30
Wielki Piątek – od 7.00 do 10.00, od 15.00 do 17.00 i od 20.00 do 21.00
Wielka Sobota – od 7.00 do 19.00

NA DZIEŃ KAPŁAŃSKI
W Wielki Czwartek dziękujemy za Kapłanów, a szczególnie naszych
Duszpasterzy, Ojców Franciszkanów i składamy im życzenia słowami św.
Jana Pawła II: „[…] Chcemy wznieść do Boga jednogłośny hymn
wdzięczności za ten Jego niezwykły dar. Dar dla wszystkich czasów i dla
ludzi wszystkich ras i kultur. Dar, który odnawia się w Kościele dzięki
niezmiennemu miłosierdziu Bożemu oraz dzięki ofiarnej i wiernej
odpowiedzi wielu ułomnych ludzi. Dar, który nie przestaje zdumiewać tych,
co go przyjmują. […] Niech nas wspomaga Maryja, Matka naszego
kapłaństwa. Niech nas wspomagają liczni święci kapłani, którzy poprzedzili
nas w tej misji, wzniosłej i obarczonej odpowiedzialnością. […] Ty, ludu
kapłański, razem z nami składaj dzięki Bogu za naszą posługę i śpiewaj
swojemu i naszemu Panu: Chwała Tobie, Chryste, za dar kapłaństwa!
Spraw, aby Kościół nowego tysiąclecia mógł liczyć na ofiarną posługę
licznych i świętych kapłanów!”
Po Liturgii Wielkiego Czwartku osoby chętne do podjęcia 30-dniowej modlitwy w intencji
Kapłanów będą mogły, wychodząc z kościoła, zabrać ze stolika pod chórem ich wizytówki.
Bóg zapłać za włączenie się w akcję „Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę”.

