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Jezus rzekł do Niej: Mario! 
A ona obróciwszy się powiedziała 
do Niego po hebrajsku: Rabbuni, 

to znaczy: Nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: 
Nie zatrzymuj Mnie,

 jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca.

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO • ROK A 

Ewangelia: J 20, 1 -9
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Uroczystości Niedzieli Palmowej przybliżają nas do przeżyć 
Zmartwychwstania Pańskiego to punkt kulminacyjny w całej historii 
zbawienia. Wielki Tydzień to czas przygotowania się wiernych do 
Misterium Męki Pańskiej, śmierci i zmartwychwstania. 
Kościół święci w tym dniu triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, 
gdzie witano Go kwiatami i palmowymi gałązkami. Do dzisiaj wierni 
święcą w Kościołach wcześniej przygotowane wielkanocne palmy.

Jezus  zmierzając ku miastu od strony Góry Oliwnej, dosiadł 
osiołka, a tłum witający Syna Bożego rozścielał na drodze płaszcze, 
gałązki drzew palmowych i  wołali: „Hosanna Synowi Dawida: 
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!”. 
Spełniło się zatem starotestamentowe proroctwo Zachariasza, 
który zapowiadał: „Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. 
Pokorny —jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Zach 9,9). 
Dodać tu też należy, że osiołek niosący króla jest symbolem rządów 
pokoju a np. koń byłby symbolem wojny. Symbolika wjazdu Chrystusa 
do Jerozolimy ukazuje, że Jezus przybywa jako król do swojego miasta, 
przynosi ze sobą błogosławieństwo i powodzenie dla Świętego Miasta 
a przez nie dla całego narodu.

                                                                                    

               
 

  Na nic nie zdały się ludzkie knowania, 
  na nic zdały się ludzkie zabezpieczenia, 

     aby wszystko było po staremu, 
      aby nic nie uległo zmianie. 
    Mimo ludzkiej przebiegłości

     Jezus Chrystus Bóg natury wstaje z grobu                    
kruszy mury i powraca do swej owczarni, 

aby dalej napełniać swój lud łaskami 
i Bożą mądrością. 

 T o Chrystusowe zmartwychwstanie 
dokonuje się dziś na nowo 

i na nowo Jezus przychodzi, 
  a by nas zapraszać do swojej szkoły, 

aby uczyć miłości-bez granic, wiary-żywej, 
sprawiedliwości-prawdziwej.

 
Siostry i Bracia, Parafianie i Ci wszyscy,

 którzy to miejsce wybraliście na spotkanie
 ze Zmartwychwstałym. 

Zechciejcie przyjąć najserdeczniejsze życzenia 
obfitości Bożych darów: miłości, radości i pokoju. 

Niech światło tego radosnego poranka 
wypełnia Wasze serca 

w każdej minucie codzienności. 

 „BĄDŹMY UCZNIAMI CHRYSTUSA”

Ksiądz Proboszcz

 „NA NIC STRAŻ, PIECZĘĆ I SKAŁA,  NAD GROBEM PANA SIĘ ZADAŁA”.

Opr. Agnieszka Kołodziejska

ALLELUJA! PAN ZMARTWYCHWSTAŁ!

Niech Wasze serca otworzą się na wezwania, które wzywa nas do pójścia za Panem.



Moja Parafia | 3

WIELKI PIĄTEK
W dniu dzisiejszym wszystkie kościoły chrześcĳańskie przeżywają 

Pamiątkę Śmierci Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przez sześć 
niedziel kroczyliśmy śladami Pana, podążaliśmy wraz z Jego uczniami 
i wsłuchiwaliśmy się w  Jego Słowo, godnie uczestniczyliśmy 
w nabożeństwach pasyjnych oraz drogach krzyżowych. Czuliśmy 
niebywałą bliskość i uświadamialiśmy sobie kim jest dla nas Jezus 
z Nazaretu.

Jeszcze w niedziele, to nie tak dawno wraz z nim wkraczaliśmy 
triumfalnie do Jerozolimy, pod Jego stopy sypano kwiaty i układano 
ścieżkę z palem. Wołano Hosanna królowi Dawidowemu! 
Któż powiedziałby, że za pięć dni staniemy pod krzyżem Jezusa Chrystusa? 
A jednak... Dziś Wielki Piątek, czas głębokiej refleksji, czas, w którym 
możemy dotknąć Boga. W dniu dzisiejszym zarzuty pod jego adresem, 
„Dlaczego Bóg pozwala na cierpienie” są bezzasadne. Bowiem tylko ślepiec 
nie wyciągnąłby wniosków z owej historii. Zobaczmy jak On nas kocha! 
Urodził się, aby zginąć! Chciałbyś żyć od urodzenia z wyrokiem 
śmierci? Był biczowany i wzgardzony, poniżany i obnażany! Chciałbyś 
zginąć za tych, którzy plują ci w twarz?
I wreszcie zawisnął na krzyżu, aby wykonało się proroctwo, aby 
odkupić ostatecznie lud, aby dać wyraz miłości do ludzi! Dałbyś 
dobrowolnie się torturować za innych? Cisza, smutek, żal...
 Jakież to u nas pozbawione treści. Czyż tylko przez jeden dzień 
mamy uświadamiać sobie, co zrobił dla nas Jezus? Po, co ci w takim 
razie krzyż nad drzwiami wejściowymi w domu? Nie masz czasu. 
Dziś, pochyl swoją głowę, przytul Jezusa i powiedz: „Panie moje życie 
jest dla Ciebie” Niechaj twoje chrześcĳaństwo nie ogranicza się do formy, 
ale niechaj będzie ono przede wszystkim treścią w twoim życiu!                               
                                                                     Opr. Katarzyna Langowska

 
Święto ruchome w Kalendarzu Chrześcijańskim. Przypada w Wielkim Tygodniu, 3 dni przed Wielkanocą. 
Obchodzone przez różne wyznania chrześcijańskie na pamiątkę ustanowienia sakramentów: Kapłaństwa 
i Eucharystii.
 W Wielki Czwartek katolicyzm przeżywa dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to uroczysta msza 
święta sprawowana w godzinach porannych przez Biskupa Diecezjalnego wraz z prezbiterami biskupstwa 
w katedrze. Nazywana jest ona Mszą Świętą Krzyżma Świętego, ponieważ podczas niej poświęcane są 
nowe oleje przeznaczone do namaszczeń: podczas chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz 
przy namaszczeniu chorych. W tym to czasie wszyscy prezbiterzy odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. 
Jest to święto wszystkich kapłanów.
 Liturgia eucharystyczna Wielkiego Czwartku upamiętnia moment ustanowienia Najświętszego 
Sakramentu przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Ewangelia według św. Łukasza tak 
opisuje owo wydarzenie: Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: 
To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” Tak samo i kielich 
po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana?” 
(Łk 22,19-20). Prawo składania ofiary w imieniu społeczności wiernych Jezus przekazał apostołom 
i ich następcom; w ten sposób ustanowiony został także sakrament kapłaństwa. Słowa konsekracji, 
wypowiadane przez kapłana w czasie każdej mszy świętej, posiadają moc sprawczą. Na ołtarzach całego 
świata ponawiany jest cud Eucharystii. Dopełniają się również zapowiedzi Starego Testamentu. 
Ofiara w postaci chleba i wina nawiązuje do izraelskiej uczty paschalnej. Podobnie jak krew baranka 
ocaliła domy żydowskie od dotknięcia śmierci, tak i Krew Chrystusa chroni wierzących przed wieczną 
zatratą. Analogię tę podkreśla sąd Jana Chrzciciela o Chrystusie, zapisany w Ewangelii według św. Jana: 
Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29)                                                                                                                                                                          Opr. Bernard Pająk

WIELKI CZWARTEK

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ
IMIENIN KSIĘDZU 
ZBIGNIEWOWI 

KOŁODZIEJOWI SAC 
składamy 

najserdeczniejsze życzenia: 
przede wszystkim dużo zdrowia, 

Bożego błogosławieństwa, 
opieki Matki Bożej 

na drodze kapłańskiego życia, 
wytrwałości w służbie Kościołowi 

oraz 
samych radosnych dni w życiu.

Z okazji 
18 rocznicy urodzin 

K A T A R Z Y N Y 
L A N G O W S K I E J

 wszystkiego co najlepsze,
dużo zdrowia, wielu łask Bożych, 

aby twoje dorosłe życie 
było pełna dobra,

 żeby spełniły się twoje marzenia 
a każdy kolejny dzień 

był pełen radości
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Centralnym dniem Triduum Paschalnego jest Wielka Sobota. Jako Wigilia Paschalna swój najgłębszy sens 
odnajduje w atmosferze czuwania u stóp Grobu Bożego i oczekiwania na cud zmartwychwstania dokonany przez 
Chrystusa w niedzielę wczesnym rankiem. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako wydarzenie, mające swój 
konkretny moment w historii ludzkości, jest przede wszystkim niepowtarzalnym cudem, którego nie sposób 
zbadać za pomocą nauk ścisłych. Wymyka się on wszelkim empirycznym dociekaniom. Stając co roku przed tak 
wielkim misterium wiary, trzeba nam pochylać się nad nim z pokorą i miłością. Nie sposób bowiem go pojąć czysto 
intelektualnie. Fakt zmartwychwstania nakazuje rozumowi przyjąć jedyną właściwą postawę: zwrócenia się 
z ufnością ku mocy wiary, która „pozwala wniknąć do wnętrza tajemnicy i pomaga ją poprawnie rozumieć”
(Jan Paweł II, Fides et ratio). Choć Chrystus zmartwychwstaje, to jednak nie powraca już do życia doczesnego 
i nie podlega jego prawom. Nadprzyrodzoność wymyka się ograniczonej materii. Tradycyjnie w Wielką Sobotę we 
wszystkich kościołach parafialnych od wczesnych godzin porannych święcone są pokarmy, spożywane następnie 
podczas wielkanocnego śniadania. Świątynie, tętniące atmosferą całodziennej adoracji Grobu Chrystusa, 
otwarte są do samego wieczora. Po zmierzchu rozpoczyna się najbardziej uroczysta i symboliczna Liturgia – Wigilia 
Paschalna.

Bogactwo czytań przedstawia dzieje rodzaju ludzkiego od dzieła stworzenia przez grzech Adama i Ewy, wyjście 
narodu wybranego z ziemi egipskiej i przejście (pascha) przez Morze Czerwone, po czytania z Nowego 
Testamentu opisujące m.in. ustanowienie Najświętszej Eucharystii. Wówczas to po raz pierwszy po czterdziestodniowym 
poście śpiewa się przed Ewangelią Alleluja – okrzyk radości i wesela. Wierni posłuszni Chrystusowemu
nakazowi, aby w gotowości oczekiwać powrotu swojego Pana (por. Łk 12, 35-36), trwają przed ołtarzem z zapalonymi 
świecami. Paschał, wnoszony uroczyście przez kapłana, symbolizuje Zmartwychwstałego Mistrza
 z Nazaretu – Boży Logos, Światło narodów na oświecenie pogan i chwałę Ludu Bożego (por. pieśń Symeona). 
Następnie śpiewany jest Exsultet – hymn pochwalny na cześć Zmartwychwstałego. W czasie Eucharystii odnawiane 
są przyrzeczenia chrzcielne. Niejednokrotnie podczas Liturgii Wielkiej Soboty konkretni wierni przyjmują sakrament 
Chrztu św., Pierwszej Komunii św. i Bierzmowania. Są to najczęściej osoby dorosłe, wcześniej przygotowywane 
do tych uroczystości przez kilka miesięcy. Uroczystość ta powinna kończyć się nazajutrz wczesnym rankiem w Wielką 
Niedzielę procesją rezurekcyjną, podczas której niesie się Najświętszy Sakrament i śpiewa pieśni wielkanocne. 
Pięćdziesięciodniowy okres, następujący po Triduum Paschalnym, stanowi dla chrześcijan czas bezpośredniego 
przygotowania się na przyjęcie do serca Trzeciej Osoby Trójcy Świętej.                              Opr. Wioleta Stańczak

WIELKA SOBOTA - WIGILIĄ PASCHALNĄ

 WIELKA NOC
Była Wielka Noc.
Zmartwychwstał Pan Jezus
Anioł przekazał radość
płaczącym niewiastom.
A dziś – rozdzwoniły się
dzwony, zwiastując nadzieję,
że Chrystus Pan żyje.

     Wskrzesił Go Pan Bóg
     mocą Bożą.
     Oto nastał nam dzień 
     wesoły – oto Chrystus
     zniweczył śmierć,
     pokonał szatana,
     odniósł zwycięstwo.

Niech zabrzmi radosne
Alleluja i popłynie
i obejmie cały świat Boży.
Chrystus jest wśród 
nas – oddajmy Mu, cześć i chwałę.
Zwyciężył piekło, a nam
dał życie wieczne
i królowanie z Bogiem na wieki.

 Raduj się dusza
 moja – mam Pana
     na wieki – Alleluja!  
                                  Stefan Suwała

MISTERIUM MĘKI  PAŃSKIEJ 
CRED O IN CHRISTUM

W dniu 1 marca 2008 r. o godz. 16.00 na deskach teatru 
Seminaryjnego Księży Palotynów w Ołtarzewie zostało wystawione 
Misterium Męki Pańskiej. Przygotowań do sztuki jak i jej realizacji 
dokonali sami klerycy Wyższego Seminarium Duchownego.

Tegoroczne  Misterium skłania widza do wyznania wiary w Jezusa 
Chrystusa i do potwierdzenia jej w obliczu fascynacji osiągnięciami 
techniki i pogoni za pieniądzem. Sztuka jest okazją do przyglądnięcia 
się postaci Jezusa z Nazaretu oraz kolejnego spotkania z Nim 
w dobrze nam znanych scenach i wydarzeniach Jego życia, nad 
którymi, być może, nie pochylamy się wystarczająco często. Patrzmy 
więc i odkrywajmy na nowo Kim jest Ten, o Którym w każdą niedzielę 
wypowiadamy słowa Credo in Christum.

W rolę Piłata wcielił się nasz parafianin, który przebywa w Wyższym 
Seminarium Duchownym księży Pallotynów w Ołtarzewie.      

Oglądając misterium możemy przypomnieć sobie o wielkiej 
miłości Boga do nas – ludzi.

W czasie ostatniego tygodnia Wielkiego Postu zastanówmy się 
nad swoją osobą, nad własnymi słabościami, aby całe swoje życie 
mimo wad jakie posiadamy oddać Jezusowi Chrystusowi, który pragnie, 
aby nasze serce kroczyło Jego drogą.                            

                                                                      Piotr Dyjo        
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      JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ - ALLELUJA
Zmartwychwstał Jezus nasz Pan dziś przeżywamy pamiątkę zwycięstwa Jezus nad śmiercią zwycięstwa nad grzechem. 

Jezus kruszy śmierci wrota, po okrutnej i bolesnej męce oraz haniebnej śmierci na krzyżu i złożeniu do grobu, 
zajaśniał niepojętym światłem i mocą swego zmartwychwstania. Wszyscy chyba szukamy czasem dowodów na 
Chrystusowe zmartwychwstanie. Nawet ci, co uchodzą za głęboko wierzących. Zmartwychwstanie jest dniem 
radości Kościoła, dla tych, którzy uwierzyli. Ta radość jest podobna do czystego potoku górskiego, wypływa 
z tamtego dnia, pierwszego po szabacie, kiedy pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa odkryli, że grób, w którym 
złożono Jego martwe ciało zdjęte z krzyża, jest otwarty, a wnętrze puste. Tę radość uczniów ze zmartwychwstania 
Chrystusa niesie Kościół apostolski od tamtego dnia przez wieki, przez dzień dzisiejszy.  Zmartwychwstanie Jezusa 
nie może być dla nas przede wszystkim faktem historycznym. Jest faktem, który trwa nieustannie. Jezus zaprasza 
nas, aby z Jego Zmartwychwstania uczynić fundament naszego życia, fundament naszej codzienności.

To dzięki zmartwychwstaniu Jezus jest także moim Panem, króluje w mojej osobistej historii życia. Siła naszej 
wiary w Jego Zmartwychwstanie sprawia, iż Jezus posiada dostęp do naszego serca, do naszego życia. To dzięki wierze 
w Jego Zmartwychwstanie Jezus może przemieniać nasze serca, może nadawać nowy kształt naszemu  życiu.  
Uwierzywszy w Zmartwychwstanie Jezusa dzięki Jego własnym słowom, kobiety wróciły od grobu i oznajmiły to 
wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. Każde autentyczne doświadczenie Jezusa Zmartwychwstałego ma 
charakter misyjny, ma charakter apostolski. Jezus nie objawia się nam tylko dla nas samych. Poprzez nas pragnie 
objawiać się także innym. Jezus zawsze posyła swego ucznia do innych z jego doświadczeniem wiary i miłości 
jako świadka Zmartwychwstałego. Zmartwychwstanie w ostateczny sposób odsłania tajemnicę 
Jezusa Chrystusa. Przeszedł On przez ziemię, będąc podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Każdemu 
spotkanemu człowiekowi okazywał miłość i udzielał pomocy, dostosowanej do jego konkretnej sytuacji: uzdrawiał, 
umacniał, przebaczał, ukazywał całą prawdę o człowieku, o jego życiu, godności, powołaniu. I czynił to z całą miłością. 
Wszystko po to, byśmy mogli żyć w sprawiedliwości, miłości i pokoju, aby nasza radość była pełna. Nic więc 
dziwnego, że tłumy ludzi szukały Jezusa, że podążały za Nim nawet na pustynię, że słuchały Go z nadzieją 
i zdumieniem. Wielu przemieniało zupełnie swoje życie. Niektórzy zostawili dosłownie wszystko i poszli za Nim.

Czym dla mnie osobiście jest fakt , że Jezus zmartwychwstał? Jak staram się przeżywać te święta jakie jest 
moje zaangażowanie ? Jezus zmartwychwstał i żyje ! żyje dziś i dla mnie, aby i w moim  życiu, takie jakie ono jest, 
mogło dokonywać się zmartwychwstanie. On żyje i ma moc zbawić mnie już dziś i już teraz, zbawić od tego , co 
przygniata moje życie, co sprawia, że oczy moje i serce są jakby na uwięzi. Jak daje świadectwo swoim życiem że 
wierzymy w zmartwychwstanie nasze Pana Jezusa Chrystusa ? Misja dawania świadectwa Jezusowi jest jednak 
zwykle bardzo trudna. Często natrafia na brak gotowości do jej przyjęcia ze strony człowieka. Tak było w wypadku 
Apostołów, którym świadectwo kobiet o Jezusie Zmartwychwstałym wydało się czczą gadaniną i nie dali jej wiary. 
Podobnie jest i dziś. Świadectwo dawane Jezusowi bywa lekceważone, a nawet odrzucane z wrogością. 
W takiej sytuacji może nam się zdawać, iż nasze świadczenie jest bezużyteczne i bezsensowne. Łatwo wówczas 
możemy popaść w zwątpienie i zniechęcenie. Ale choć Apostołowie nie uwierzyli natychmiast, jednak byli poruszeni 
świadectwem kobiet. Poruszenie to będzie początkiem ich wiary w Zmartwychwstanie Jezusa.

Dziś w  naszej parafii swoje patronalne święto przeżywają siostry Zmartwychwstanki, które pracują przy 
naszej parafii. Siostry są powołane w kościele do wielbienia Boga, który jest Miłością, który ich wybrał, umiłował
 i zlecił misje głoszenia światu prawdy o Jego zmartwychwstaniu, o Jego miłości do każdego człowieka. 
Jako Zmartwychwstanki szczególnie uczestniczą w Misterium Paschalnym Chrystusa, w którym najpełniej objawiła 
się miłość Trójcy Przenajświętszej. Odwzajemniają tę miłość idąc z Chrystusem przez krzyż i śmierć do Zmartwychwstania 
i chwały. Czcząc Tajemnicę Zmartwychwstania, modlitwą i pracą apostolską głoszą tę wspaniałą prawde, że Pan  
Jezus zmartwychwstał i dał każdemu z nas moc do przezwyciężania własnych słabości, grzechu i zła po to, abyśmy 
żyli w łasce dzieci Bożych.                                                              

                                                                                                                                                             Opr. Monika Grzesiak 

  ALLELUJA JEZUS ŻYJE !!! 
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy życzenia dla Sióstr Zmartwychwstanek, które obchodzą swoje święto. 

Niech Zmartwychwstały  Pan  niesie Siostrom odrodzenie duchowe w Waszych sercach.
Niech Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus napełnia Was pokojem i  dodaje siłę w pokonywaniu trudności 

oraz  pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość, aby ten czas był czasem przemiany serc. 
Aby udział w  Tajemnicy Zmartwychwstania ożywiał wiarę, nadzieję i miłość . 
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INFORMACJE

 W 50. rocznicę ślubu Krystyny i Stanisława
 w 20. rocznicę ślubu Grażyny i Marka
 w 15. rocznicę ślubu Edyty i Zbigniewa
 w 90. rocznicę urodzin Teofili
 w 88. rocznicę urodzin Genowefy
 w 75. rocznicę urodzin Stanisława
 w 70. rocznicę urodzin Krystyny
 w 70. rocznicę urodzin Krystyny
 w 55. rocznicę urodzin Hanny
 w 40. rocznicę urodzin Danuty
 w 34. rocznicę urodzin Katarzyny
 w 29. rocznicę urodzin Aleksandry
 w 21. rocznicę urodzin Elżbiety
 w 20. rocznicę urodzin Sebastiana
 w 19. rocznicę urodzin Karola
 w 18. rocznicę urodzin Katarzyny
 w 18. rocznicę urodzin Jakuba
  w  9. rocznicę urodzin Pauliny
  w  4. rocznicę urodzin Jakuba
  w  2. rocznicę urodzin Oli
  w  1. rocznicę urodzin Wiktorii
  w  1. rocznicę urodzin Natalii
  w  1. rocznicę urodzin Adriana

łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego, 

opieki Matki Najświętszej 
i wszelkich potrzebnych łask na każdy  dzień 

Ochrzczeni zostali
Filip Giernacki ( 16.03)

Weronika Zofia Bogucka ( 16.03)
Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana 
Barbara Maria Tokarska ( l. 79)

Benigna Porczek ( l. 76)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

1. Dziś: 
    -  poświęcenie palm – podczas każdej Mszy Świętej
    - o godz. 10.45 Msza Święta w intencji Księdza Zbigniewa Kołodzieja 
       z  Okazji Jego Imienin. Księdza Solenizanta polecamy modlitwie;
    - o godz. 16.00 - Msza Święta dla Młodzieży przygotowującej się 
       do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i Ich Rodziców;
    - Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym – o godz. 17.00;
    - Młodzież Oazowa sprzedaje przed Kościołem PALMY. 
        Dochód ze sprzedaży palm zostanie przeznaczony na dofinansowanie
       letnich wyjazdów oazowych dla biednych – dzieci i młodzieży 
       z naszej Parafii.
2. Pouczenie rodziców i rodziców chrzestnych tych dzieci, 
       które w czasie Świąt otrzymają Sakrament Chrztu Świętego 
       będzie o godz. 18.40 w holu przed Kancelarią:
-  w poniedziałek – 17 marca, dla chrztów z I-go Dnia Świąt z godz. 11.30;
- we wtorek – 18 marca dla chrztów z I-go Dnia Świąt z godz. 13.00;
-  w środę – 19 marca dla chrztów z Poniedziałku Wielkanocnego z godz. 13.00.
3. Okazja do spowiedzi – codziennie do środy włącznie – w czasie 

porannych Mszy Świętych i po południu – od godz. 17.00.
4. Próby sypania kwiatów na Procesję Rezurekcyjną będą w środę – 
       19 marca – o godz. 16.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie 
       chętne dziewczynki.
5. W czasie Triduum Paschalnego, tj. Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę 

nabożeństwa będą tylko wieczorem, o godz. 18.00. 
     W Wielki Czwartek Msza Święta dla Dzieci, w czasie której zostaną 

przyjęci Aspiranci do Grona Ministrantów, o godz. 16.30. 
        W Katedrze Opieki NMP Msza Krzyżma o godz. 10.00. 
        Mszy Świętej o godz. 18.00 będzie przewodniczył Ksiądz Marcin – 
        Neoprezbiter, który wczoraj przyjął Sakrament Kapłaństwa. 
        Będzie to Jego Msza Święta Prymicyjna. Po Mszy świętej nastąpi 
        przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia. 
        Adoracja do godz. 20.00 i w piątek od godz. 7.00. 
        Tylko w Wielki Czwartek dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału
       w wieczornej Mszy Świętej będzie udzielana Komunia Święta.
6. W Wielki Piątek Droga Krzyżowa i Nowenna do Miłosierdzia Bożego 
         o godz. 17.30. Początek liturgii o godz. 18.00. Po zakończeniu
        liturgii przeniesienie w procesji Najświętszego Sakramentu do Grobu
        w Sali pod Kościołem. Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 23.00
        i od godz. 7.00 w Wielką Sobotę. Gorzkie Żale w  Wielki Piątek 
       o godz. 22.00. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. W Wielką Sobotę
        początek liturgii o godz. 18.00. Przynosimy świece. Adoracji przy Grobie              

Pańskim po ceremoniach wielkosobotnich już nie będzie! Święcenie 
        pokarmów od godz. 9.00 do godz. 16.00 przed wejściem do Sali Grobu 
        Pańskiego. Rezurekcja o godz. 6.00. Procesja Rezurekcyjna wokół Kościoła. 
        W Pierwszy i Drugi dzień Świąt nie będzie Nabożeństwa o godz. 17.00.
 7.   Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat” zaprasza na 
        pielgrzymkę w niedzielę, 30 marca, do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
        w Łagiewnikach. Zapisy w zakrystii, po każdej Mszy świętej 
       ( do środy, 26 marca, włącznie). Koszt 35 zł. Wyjazd o godz. 6:00.    


