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20 marca 2016

N IEDZIELA P ALMOWA
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 19,28-40)
W CZASIE PROCESJI I POŚWIĘCENIA PALM

„Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł
w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch
spośród uczniów, mówiąc: „Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a
wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie
dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. 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 zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło
wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: „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”.
Drodzy Parafianie. Przed nami
najważniejszy czas jeśli chodzi o zbawcze
wydarzenia
a
zarazem
liturgię.
Najważniejszy i najpiękniejszy. Pragniemy
więc zaprosić i zachęcić wszystkich
Parafian i Gości do uczestnictwa w liturgii
tych dni. Rozpoczynamy nasze świętowanie
od czwartku wieczorem. To tutaj, od
Wieczernika
rozpoczyna
się
ta
najważniejsza droga Chrystusa. Liturgia ma
tę cechę, że nie tylko wspomina wydarzenia
minione. Ona je uobecnia. Stąd mamy
możliwość
przeżywania
razem
z
Chrystusem,
towarzyszenia
Mu
w
kolejnych dniach. Chrystus rzeczywiście,
ponawia Ostatnią Wieczerzę w Wielki

Czwartek, swoją mękę w Wielki Piątek i
rzeczywiście
Zmartwychwstaje
w
Niedzielny poranek...
Równocześnie nasza liturgia pełna
będzie tekstów ze Starego Testamentu.
Będzie ukazywała tę drogę, którą Izrael
przebył wychodząc z egipskiej niewoli i
podążając do Ziemi Obiecanej. Widzimy w
tym zapowiedź tej drogi do której także my
jesteśmy wezwani: z niewoli grzechu do
naszej ziemi obiecanej, którą jest niebo...
Życzymy wszystkim Parafianom i
Gościom obfitego błogosławieństwa i
owocnego przeżywania Wielkiego
Tygodnia.
Duszpasterze
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WIELKI PONIEDZIAŁEK – 21.03.2016
7.00 - Za ++ rodz. Adama i Jadwigę i d. w c. oraz za dzieci poczęte a nie narodzone.
18.00 - Za + Józefa Fedyczkowskiego, + jego córkę Irenę oraz za ++ z rodziny Fedyczkowskich
Marię, Romana, Ryszarda, Czesława i Helenę.
- Za + Izabelę Halko w 30 dzień po śm.
WIELKI WTOREK – 22.03.2016
7.00 - Za + Krzysztofa , ++ rodziców i ++ z rodziny.
18.00 - Za + mamę Otylię, ojca Mariana, męża Franciszka i d. w c.
- Za + ojca Andrzeja w kol. rocz. śm, + kuzynkę Halinę i d. w c.
WIELKA ŚRODA – 23.03.2016
7.00 - Za ++ rodziców Franciszkę i i Władysława, brata Józefa i Henryka i bratową Barbarę.
18.00 - Za + ojca Franciszka Wacholz, jego + żonę Marię, ++ synów Joachima i Engelberta, za ++
z pokrew. Wacholz i Koprek oraz d. w c.
- Za + Andrzeja Chwiłowicz z ok. 70 rocz. ur.
WIELKI CZWARTEK – 24.03.2016
15.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej dla dzieci.
19.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej dla dorosłych.
WIELKI PIĄTEK – 25.03.201
7.00 - Godzinki ku czci Męki Pańskiej.
15.00 - Godzina Miłosierdzia i Droga Krzyżowa.
19.00 - Liturgia Męki Pańskiej.
WIELKA SOBOTA – 26.03.2016
19.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej (przynosimy świece).
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – 27.03.2016
6.00 - Msza św. Rezurekcyjna w intencji Parafian i Gości.
8.30 - Za + mamę Jadwigę w 1 rocz. śm.
- Za + Ilonę Golla-Wycisk w 8 rocz. śm., + jej męża i ++ rodziców i krewnych z obu stron.
10.00 - Za ++ rodziców i teściów Alojzego i Gertrudę Skóra w 20. rocz. śm., ++ 2 braci, 3
szwagrów, siostrę Aleksandrę oraz męża Henryka Skóra.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Krystyny z ok. 60. rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
11.15 - Za ++ mamę Józefę Hamryszak, ojca Józefa w 1. rocz. śm., Rozalię i Franciszka Szewczyk,
Michalinę i Józefa Hamryszak oraz ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int córki Izy i zięcia Dawida z ok. 40. rocz. ich urodzin oraz z
okazji 13. rocz. ur. wnuka Jakuba z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny.
12.15 - Chrzest: Weronika Habaj, Maciej Litwin, Jan Kochanowski, Maja Lendzioszek
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int Kazimierza Rużyckiego z ok. 70 rocz. ur.
16.00 - Nieszpory wielkanocne.
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♦ Dzisiaj Niedziela Palmowa.
♦ Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień.
♦ Dzisiaj o godz. 18.00 Pokutna Droga Krzyżowa ze świecami, zapraszamy

wszystkich parafian.
♦ Wszystkie sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać do środy włącznie.
♦ Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne. Trzy ostatnie

dni Wielkiego Tygodnia są największym świętem w Kościele.
♦ Liturgiczny

obchód Uroczystości Zwiastowania NMP zostaje przeniesiony
z Wielkiego Piątku na poniedziałek po Oktawie Wielkanocy.
TRIDUUM PASCHALNE

♦ WIELKI

CZWARTEK – Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii
i Kapłaństwa. Biskup Opolski Andrzej Czaja
zaprasza wszystkich kapłanów
diecezjalnych i zakonnych, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. i ministrantów do
Katedry Opolskiej na Mszę św. Krzyżma z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich
i poświęceniem Olejów Świętych. Uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 9.30.

♦ W Wielki Czwartek wszyscy wierni gromadzą się w tym dniu na Mszy św. Wieczerzy

Pańskiej:
O godz. 15.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej dla dzieci.
O godz.19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej dla dorosłych.
Po Mszy św. przeniesienie Najśw. Sakramentu do ciemnicy
do godz. 22.00

i

adoracja

♦ WIELKI PIĄTEK - Dzień męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. W tym dniu

Kościół zgodnie ze starożytną tradycją nie sprawuje Eucharystii. W Wielki Piątek
Kościół rozważa mękę Jezusa Chrystusa i modli się o zbawienie świata.
Od godz. 7.00 - Godzinki ku czci Męki Pańskiej i całodzienna adoracja w ciemnicy.
O godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia i Droga Krzyżowa
O godz. 19.00- Liturgia Męki Pańskiej
Po liturgii, przeniesienie Najśw. Sakramentu do Bożego Grobu i adoracja
do godz. 22.00.
♦ W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły (tzn. ilościowy i jakościowy).
♦ Ofiary składane przez wiernych przy adoracji Krzyża Świętego i nawiedzeniu

Bożego Grobu przeznaczone są na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej.
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♦ WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA. Przez cały dzień trwa adoracja

Chrystusa przy Bożym Grobie. Wierni przychodzą do kościoła na czuwanie i modlitwę
oraz na błogosławieństwo pokarmów.
♦ Poświęcenie pokarmów wielkanocnych o godz.: 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00.

Wielkanocnym darem dzielimy się z biednymi i potrzebującymi (będą przygotowane
kosze).
♦ godz. 19.00 Liturgia Wigilii Wielkanocnej (przynosimy świece).
♦ NIEDZIELA

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – WIELKANOC.
O GODZ. 6.00 MSZA ŚWIĘTA REZUREKCYJNA Z PROCESJĄ.
Następne Msze św. o godz.: 8.30; 10.00; 11.15; 15.00.
O godz. 16.00 nieszpory wielkanocne.

♦ SAKRAMENT POKUTY – SPOWIEDŹ:

Wielki Poniedziałek,
od 16.00 do 19.00.

Wtorek,

Środa

-

od

6.30

do

9.00

i

popołudniu

W Wielką Środę po Mszy św. wieczornej będzie wystawienie Najśw. Sakramentu
i adoracja, w czasie adoracji będzie spowiedź wielkanocna dla młodzieży i dorosłych
do godz. 21.00.
Wielki Czwartek spowiedź od godz. 7.00 do 8.00 i po zakończonych obrzędach.
W Wielki Piątek i Wielką Sobotę - od godz. 7.00 do 10.00 i po zakończonych
obrzędach.
Wszyscy wierni do Wielkiego Czwartku powinni być już wyspowiadani.
♦ KOLEKTA:

I dzień świąt - kolekta specjalna na potrzeby naszej parafii i kościoła.
II dzień świąt - na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
♦ Na wszystkie dni Wielkiego Tygodnia, w których przez liturgię dotykamy

największych tajemnic naszej wiary życzymy wszystkim parafianom i gościom
błogosławieństwa Bożego.
♦ Pogrzeb – wtorek o godz. 11.00, śp. Anna Wróbel, lat 88, zam. ul. Topolowa 2/13.
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Tel: 77 – 4614288; Strona internetowa: www.strzelcekrzyz.com.pl/
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