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Podsumowanie rekolekcji
Kim właściwie jest mój Bóg? Cóż takiego szczególnego uczynił dla mnie?
Wszystkie te pytania tracą sens kiedy patrzymy na Jezusa. Kiedy razem z Nim
wchodzimy w ostatni etap Jego ziemskiego życia. To nie jest czas Jego triumfu i
chwały, ale czas posłuszeństwa i męki.
Rekolekcje, które właśnie zakończyliśmy
miały pomóc Nam stanąć bliżej Chrystusa, dołączyć nie to tego tłumu, który krzyczy: „Na krzyż z Nim”,
lecz do Apostołów i Maryi, by nie zwątpić kim jest mój Bóg. To
Ten, który poprzez miłosierdzie wychowuje mnie do przebaczenia
i szukania pojednania; to Ten, który uczy mnie trwania na modlitwie i kierowania oczu ku Ojcu; to Ten, który na drodze mojego życia w cierpieniu i chorobie podnosi mnie, pomaga nieść mój krzyż;
to Ten, przed którym odkrywam swoją godność i Który każe mi
patrzeć na drugiego człowieka jedynym dobrym spojrzeniem –
spojrzeniem miłości!
Mój Bóg – Jezus Chrystus oddał życie za mnie. Ponawia wołanie: „Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja
Cię miłuję” (Iz 43,4).
Obyśmy nigdy nie zwątpili kim jest nasz Bóg i kim jestem Ja w
Jego oczach.
O. Rafał Kupczak OMI
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Przygotowując się do obchodów Świąt Wielkanocnych, największych świąt Chrześcijaństwa, nie zapomnijmy również o naszych duszach. Przygotujmy się do udziału w tych
świętych Misteriach przez modlitwę oraz Sakrament Pokuty i Pojednania. Bardzo zachęcam, żeby uczynić to już przed rozpoczęciem Świętego Triduum Paschalnego, czyli
przed Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem.
Większość z nas przystąpiła już do spowiedzi w czasie parafialnych rekolekcji. Okazja dla tych, którzy przyjechali z zagranicy będzie jeszcze w
Wielki Czwartek i Wielki Piątek po zakończeniu nabożeństwa w czasie
adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy i w Bożym grobie. A od
poniedziałku do środy jak zwykle pół godziny przed Mszą św.
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W Wielki Czwartek po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 2100 (i okazja do spowiedzi).
W Wielki Piątek wszystkich katolików pomiędzy 14. a 60. rokiem życia obowiązuje
POST, czyli tylko 3 posiłki w ciągu dnia (w tym tylko jeden do syta).
Po ceremoniach wielkopiątkowych wieczorem Adoracja przy Bożym Grobie do godz.
2100(i okazja do spowiedzi).
W Wielką Sobotę Adoracja przy Bożym Grobie wg następującego porządku:
godz. 0800 – Brzeźnica, numery parzyste.
godz. 0900 – Brzeźnica, numery nieparzyste.
godz. 1000 – Ligota Książęca, numery parzyste.
godz. 1100 – Ligota Książęca, numery nieparzyste.
godz. 1200 – Łubowice, numery parzyste.
godz. 1300 – Łubowice, numery nieparzyste.
godz. 1400 – Dzieci i Młodzież szkolna.
godz. 1500 – Grzegorzowice, numery parzyste.
godz. 1600 – Grzegorzowice, numery nieparzyste.
godz. 1700 – Ruch Szensztacki.
godz. 1800 – zakończenie adoracji, próba służby liturgicznej.
godz. 1900 – sprzątanie i przystrajanie kościoła.
Święcenie pokarmów wielkanocnych w Wielką Sobotę o godz. 14:00.
Zachęcam do zachowania tradycyjnej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w
Wielką Sobotę aż do Wigilii Paschalnej.
Na Wigilię Paschalną o godz. 22:00 proszę przynieść ze sobą świece i modlitewniki.
Paschaliki będzie można nabyć jeszcze w czasie Triduum przed liturgią u ministrantów.

Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w ceremoniach wszystkich
trzech dni Świętego Triduum Paschalnego. Dopiero wtedy bowiem w
pełni będziemy mogli przeżyć radość ze Zmartwychwstania!

Porządek nabożeństw
25.03.2018 – 01.04.2018

niedziela 25 marca 2018 – Palmowa, czyli Męki Pańskiej
08:00 Za zm. Jadwigę Marek, męża Jana, dwóch synów, 2 synowe,
Zygmunta Okoniewski, 2 żony, wnuka Tomasza, Annę Kuźnik,
dziadków z 4 stron, zm. dzieci, zm. kapłanów, siostry zakonne i
dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Rokickich.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
WIELKI PONIEDZIAŁEK 26 marca 2018
07:00 W intencji Parafian.
WIELKI WTOREK 27 marca 2018
18:00 Za zm. córkę Krystynę Paris, zm. ojca Rufina Fitzon, zm. Łucję
Paris i pokrewieństwo Paris-Fitzon-Rzezonek-Morcinek.
WIELKA ŚRODA 28 marca 2018
07:00 Za zm. Adelę Czogała w 30. dni po śmierci.
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WIELKI CZWARTEK 29 marca 2018
18:00 W intencji zm. kapłanów.
WIELKI PIĄTEK 30 marca 2018
09:00 Droga Krzyżowa.
18:00 Ceremonie wielkopiątkowe.
WIELKA SOBOTA 31 marca 2018
22:00 Wigilia paschalna w intencji Parafian i procesja rezurekcyjna.
niedziela 1 kwietnia 2018 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
07:30 …………………………………………………………………….
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Joannę i Franciszka Krybus, rodziców z 2
stron rodzeństwo, synową Renatę, Genowefę i Bronisława Lachowicz, synów, synowe, pokrewieństwo Krybus-LachowiczWochnik.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Górników.
14:00 Nieszpory chrzcielne i chrzest Martyny Dzwoniarek.

Informacje duszpasterskie
25.03.2018 – 01.04.2018

Dzisiaj kolekta dla Ojca Rekolekcjonisty. Ofiary składane przy Bożym Grobie
będą przeznaczone na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. W przyszłą niedzielę kolekta powinowata. Bóg zapłać wszystkim hojnym ofiarodawcom.
Składamy serdeczne podziękowania Ojcu Rafałowi Kupczakowi OMI,
za wygłoszone wielkopostne rekolekcje parafialne i życzymy Bożego
błogosławieństwa w dalszej pracy duszpasterskiej.
Zapraszam na ostatnie już nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
dzisiaj na godz. 14:00. W piątek na godz. 09:00 zapraszam na wielkopiątkową
Drogę Krzyżową.
W związku z dzisiejszą zmianą czasu na letni, wieczorne Msze św. i
nabożeństwa będą rozpoczynać się o godz. 18:00.
We wtorek na godz. 18:45 zapraszam do salki na kolejną próbę parafialnej
scholi liturgicznej.
Gorąco zachęcam do udziału we wszystkich nabożeństwach Świętego Triduum Paschalnego. Program tych
Wielkich Dni na drugiej stronie gazetki. W zakrystii i z
tyłu kościoła można nabywać paschaliki z okapnikiem, które będą potrzebne
w czasie liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Cena 4 zł.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Tomasz Serzisko, s. Norberta i Ewy z naszej parafii,
· Sabina Serzisko z d. Tumulka, c. Andrzeja i Reginy, z naszej parafii.
(zapowiedź trzecia)
· Marcin Kowalczuk, s. Jana i Krystyny z parafii św. Anny w Chałupkach,
· Sonia Hałas, c. Marka i Kariny z naszej parafii
(zapowiedź pierwsza)
· Kamil Świerczek, s. Stanisława i Małgorzaty z parafii św. Jerzego w
Mszanie,
· Aleksandra Kołodziej, c. Bernarda i Krystyny z naszej parafii
(zapowiedź pierwsza)
Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek i środę bezpośrednio po
Mszach św. W czasie Triduum Paschalnego kancelaria będzie nieczynna.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszłą sobotę (30.03 godz. 19:00)
Głombik Patrycja, Kaczyński Celina, Budnik Lidia, Kasek Bożena, Badurczyk Małgorzata, Gawlik Krystyna, a w piątek za 2 tygodnie (06.04, godz.
18:45) Gawlik Magdalena, Kretek Maria, Weihser Kornelia, Cybulski Regina,
Hein Mariola, Wallach Justyna.

