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o g ł o s z e n i a:   

NIEDZIELA PALMOWA 

ADORACJA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH 

PROGRAM TRIDUUM SACRUM 
Wielki Czwartek  
godz. 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej,Adoracja  
godz. 23.00 –  Godzina Święta 
godz. 24.00 – zakończenie adoracji 
Wielki Piątek (obowiązuje post ścisły) 
godz. 9.00 – rozpoczęcie adoracji  
godz. 15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego.  
godz. 17.30 – Droga Krzyżowa   
godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej, Gorzkie Żale, Adoracja 
godz. 22.00 – Zakończenie adoracji przy Bożym Grobie  
Wielka Sobota  
godz. 9.00 – rozpoczęcie adoracji przy Bożym Grobie  
godz. 19.00 – Obrzędy Wigilii Paschalnej. (Prosimy świece zabezpieczyć kołnie-
rzykami, by nie zabrudzić kościoła). 
Wielka Niedziela  
Rezurekcja o godz. 6.00;  
Msze św. o godz.: 9.00, 10.30, 12.00 i 16.00.  
Poniedziałek Wielkanocny  
Msze św. o godz.: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00.  

  WIELKA SOBOTA - ŚWIĘCENIE POKARMÓW    
W kościele o godz. 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 i 13.00.  
 

Składając dobrowolną ofiarę możemy nabyć buteleczki z wodą święconą. 

Przy poświęceniu pokarmów będziemy mogli ofiarować część produktów  

dla rodzin potrzebujących w naszej parafii. (W przedsionku będą  

specjalne kosze).  

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Pal-
mową, która rozpoczyna Wielki 
Tydzień. Poświęcenie palm na 
każdej mszy św. 

2. Nabożeństwo Gorzkich Żali   
z kazaniem pasyjnym o godz. 
15.15 a po nich ok. 16.00 Msza 
św. bez kazania. Koronka do mi-
łosierdzia Bożego o godz. 15.00. 

3. W związku z tym, że zostały znie-
sione ograniczenia związane z ko-
ronawirusem wracamy do dekanal-
nej spowiedzi wielkanocnej. Odbę-
dzie się ona w naszej parafii jutro 
w Wielki Poniedziałek, 11.04  
w następujących godzinach. 
Przed południem od godz. 8.00 do 
9.30; po południu od godz. 16.00 
do 17.30, przerwa od 17.30 do 
18.00 i od 18.00 do 19.00. Będą 
spowiadać zaproszeni księża, zatem 
skorzystajmy z okazji i nie  
zostawiajmy spowiedzi na ostatnią 
chwilę. 

4. Do chorych uda się kapłan w po-
niedziałek, 11.04, od godz. 10.00. 
Osoby proszę zgłaszać w zakrystii 
lub telefonicznie. 

5. We środę po mszy św. nowenna 
do MB Częstochowskiej, a po niej 
adoracja Najświętszego Sakra-
mentu do godz. 19.30.  

6. Do skrzynki w przedsionku mo-
żemy złożyć ofiarę na kwiaty do 
Bożego Grobu. 

7. Zachęcamy do udziału w Tridu-
um Paschalnym, które jest szczy-
tem całego roku liturgicznego.  

8. Składamy podziękowania dla ro-
dzin, które złożyły ofiary w ubie-
głym tygodniu na sprzątanie, wy-
strój i ogrzewanie kościoła (80 zł.) 
Na ten tydzień prosimy miesz-
kańców  z ul.  Kwiatkowskiego 
numery nieparzyste od 95  
do 111a.  

9. Zachęcamy do sięgania po prasę 
katolicką. Możemy nabywać  
tygodnik „Niedziela” i „Gość  
Niedzielny”.  

      Pokarm na drogę (życia) 
 

„Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha”.  /Mk 1, 37/  
 

Jezus został skazany przez ludzi na osamotnienie, które w 
końcu doprowadziło Go do śmierci. Cierpienie, boleść, osamotnienie to nie-
odłączne elementy naszego codziennego życia. Bez cierpienia nie ma życia, 
tak jak i radości, która daje nadzieję na lepsze jutro.  

WIELKI  PIĄTEK 

15.00- 15.30 - MB Częstochowskiej 

15.30- 16.00 - Św. Łucji 

16.00- 16.30 - MB Nieustającej Pomocy 

16.30- 17.00 - MB Fatimskiej 

17.00-17.30 - Św. Floriana 

 

WIELKA  SOBOTA  

15.00- 15.30 - MB Niepokalanie Pocz. 

15.30- 16.00 - MB Częstochowskiej 

16.00- 16.30 - MB Fatimskiej 

16.30- 17.00 - MB Nieustającej Pomocy 

17.00- 17.30 - Św. Floriana 

17.30 - 18.00 - Św. Łucji 

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki w naszym kościele. Na stronie  
internetowej parafii można w łatwy sposób przyczynić się do sfinansowania 
tej inwestycji. Tam też będzie można śledzić postęp prac za pomocą wizuali-
zacji świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać: 30 570 zł. z 100 000 zł. Bóg 
zapłać! 
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INTENCJE 
MSZALNE  
11.04 – 17.04 

 

Poniedziałek (11.04) 

godz. 7.00 

†Bronisława Czarnik- 1 
rocz. śm.  

godz. 18.00 

 †Krystyna Sum- od kole-
żanek i kolegów z pracy 
Joli  
Wtorek (12.04) 

godz. 7.00 

†Stanisław Skiba- 
od Rady Osiedla Drabi-
nianka  

godz. 18.00 

†Krystyna Sum- 
od koleżanek i kolegów z 
pracy Joli  

Środa (13.04) 

godz. 7.00 

†Stanisław Skiba- od ro-
dziny Stanio  

godz. 18.00 

†Edward Głodowski (20 
rocz. śm.), Edward Ka-
dłuczka  

Wielki Czwartek (14.04) 

godz. 18.00 

1/ W intencji kapłanów 
pracujących w parafii i o 
nowe powołania 

2/ †Krystyna Sum- od 
uczestników pogrzebu 

Wielki Piątek (15.04) 

  

Wielka Sobota (16.04) 

godz. 19.00 

1/ †Krystyna Sum- 
od  uczestników pogrze-
bu 

2/ †Stanisław Skiba- 
od rodziny Domino 
Wielkanoc (17.04) 

godz. 6.00  

1/ W intencji Parafian 

2/ †Krystyna Sum- od 
uczestników pogrzebu  
godz. 9.00  

†Gustaw- 9 rocz. śm.  

godz. 10.30  

†Stanisław Skiba- od brata 
Ryszarda  

godz. 12.00  

†Monika, Józef, Bogumiła, 
Henryk Woźniak  
godz. 16.00 

†Jerzy Hady  

KOSZYK WIELKANOCNY - JAK POWINNA WYGLĄDAĆ 

IDEALNA ŚWIĘCONKA?  
 Jedną z najbardziej charakterystycz-
nych tradycji okresu wielkanocnego jest 
przygotowywanie koszyczków wielkanoc-
nych do poświęcenia w Wielką Sobotę. 
Wówczas nasze kościoły zapełniają się, a 
kapłani kropią wodą święconą i błogosła-
wią produkty. W Polsce, tradycja święcenia 
pokarmów przed Wielkanocą przyjęła się 
dopiero  
w XIV wieku, ale na świecie istnieje już od 
VIII wieku. Skład koszyczka różni się 
oczywiście w zależności od regionu kraju, 
ale znajdują się w nich pokarmy podstawo-
we, obecne w święconkach w całej Polsce. 
Zatem co włożyć do koszyczka wielkanoc-
nego? Przede wszystkim: jajka (w tym pi-
sanki), baranka- z ciasta chlebowego, cu-
kru, czekolady lub marcepanu, a dawniej: 
uformowany z masła, oznacza pokorę i ła-
godność. Ten z czerwoną chorągiewką jest 
symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego 
ze sztandarem, który podkreślają triumf  
i zwycięstwo. Jezus bowiem poświęcił swe 
życie za ludzi, by powstać z martwych  
i tym samym pokonać grzech i zło, chleb, 
mięso, np. wędliny i kiełbasę, sól, ciasto 
(zgodnie z tradycją musi to być kawałek 
ciasta domowego wypieku, najlepiej droż-
dżowej baby), chrzan, ser, masło, wodę. 
Pod żadnym pozorem nie należy wkładać 
do niego alkoholu. Symbolika produktów w 
wielkanocnym koszyczku - dlaczego to 
właśnie wymienione pokarmy są święcone 
w Wielką Sobotę? Otóż jajka stanowią 
symbol życia, płodności oraz szczęścia. Są 
one dawnym symbolem odrodzenia,  
a w religii chrześcijańskiej stały się nawią-

zaniem do zmartwychwstania Chrystusa. 
Ten znak odradzającego się życia bardzo 
często 
jest ma-
lowany i 
ozdabia-
ny, dzię-
ki cze-
mu  
w pol-
skich 
koszycz-
kach 
wielkanocnych można znaleźć pisanki. In-
nym podstawowym produktem jest chleb- 
podstawowy pokarm, który dla chrześcijan 
jest najważniejszym symbolem, przedsta-
wiającym ciało Chrystusa (dawniej jego 
miejsce zajmowała pascha). Gwarantuje 
pomyślność i dobrobyt. Obecność wędlin 
wśród święconych produktów są symbolem 
dobrobytu oraz zdrowia. Najczęściej w ko-
szyku znajduje się kiełbasa albo szynka. 
Wymienione pokarmy są najpopularniejsze  
i znajdują się w niemal w każdym koszyku, 
ale trafiają do niego również: ciasto (np. 
babki wielkanocne), którego obecność 
wskazuje na doskonałość i piękno, chrzan, 
będący metaforą siły fizycznej oraz sól, 
oznaczająca oczyszczenie. Woda jest zna-
kiem przygotowania do nowego życia. Wy-
konanie i przyozdobienie koszyka także 
pozostaje nie bez znaczenia. Powinien być 
on zrobiony z wikliny i wyścielony białą 
serwetką. Bukszpan stanowi też idealną 
ozdobę, a jego obecność oznacza nadzieję 
na zmartwychwstanie oraz radość.  

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY:  

URAZY CHĘTNIE DAROWAĆ 
Wśród uczynków miłosierdzia względem 
duszy znajduje się wskazanie urazy chętnie 
darować. Zachęca on do darowania uraz 
zaraz po wezwaniu do cierpliwego znosze-
nia krzywd. Te dwa uczynki idą ze sobą w 
parze. Kościół wzywa do rzeczy trudnej: 
darować. Co więcej – to darowanie nie mo-
że być wymuszone, opieszałe. Mamy chęt-
nie darować urazy. Czemu chętnie? Dlacze-
go ten pospiech? By nie pozwolić, aby do-
znana krzywda stała się powodem rozgory-
czenia i smutku duszy. Ten uczynek miło-
sierdzia jest nam wszystkim bardzo po-
trzebny, z dwóch stron: jako tym, których 
mogą urazić inni, i jako tym, którzy potra-
fią sprawić przykrość bliźniemu. Z umiejęt-
nością darowania uraz, podobnie jak  
z umiejętnością przebaczania winowajcom, 
żyje się naprawdę łatwiej. Darując, spra-

wiamy, ze 
szybciej goja 
się duchowe 
rany, a my nie 
tracimy pokoju 
ducha. Co wię-
cej – nie zamykamy nikomu drogi do na-
szego serca, naszej przyjaźni czy ludzkiej 
życzliwości. Trzeba ćwiczyć się w pełnie-
niu tego uczynku miłosierdzia. Oszczędzi 
on nam samym wielu przykrości i ducho-
wych cierpień. Ale – co najważniejsze – 
może pomóc nam pozyskać tych, którzy 
świadomie lub bezwiednie nas urazili. Tego 
uczy nas Chrystus – abyśmy nie zamykali 
się w kręgu doznanych przykrości  
i krzywd, nie izolowali się od bliźnich, któ-
rzy sprawili nam ból, lecz uczyli ich, że 
prawdziwy sens nadaje życiu tylko miłość. 


