W Wielką Sobotę (23 kwietnia) przyjdziemy
do kościoła z koszyczkami, aby poświęcić
pokarmy na stół wielkanocny. Podczas tego
wydarzenia chcemy zaprosić wszystkich
przychodzących do kościoła, aby pozdrowili się
świątecznie i złożyli sobie życzenia. W ten
sposób budować będziemy wzajemne relacje
wychodząc z anonimowości. Poczujemy się
wspólnotą, a nie tylko grupą nieznanych sobie osób stojacych obok w
kościele. Kto zechce może zabrać ze sobą na święcenie pokarmów
pisankę, którą podczas składania życzeń wielkanocnych ofiaruje
rodzinie stojącej obok.
W Wielkanoc zasiądziemy do śniadania w gronie rodzinnym w radości
zmartwychwstania Chrystusa składając sobie
zyczenia. Dołączamy do tych życzeń wielkanocnych i
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nasze słowa:

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które
niesie odrodzenie duchowe, napełni
wszystkich pokojem i wiarą, da siłę w
pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość, którą tworzymy razem
jako lepszy świat...

 Posłańcy 
List „Bądźmy Razem” roznoszą do Parafian Posłańcy. Dzięki temu wszyscy
Parafianie dowiadują się o życiu naszej parafii i mogą brać w nim udział.
Żeby nie przeciążać Posłańców zbyt dużą liczbą listów do rozniesienia
staramy się, by jeden Posłaniec miał około 10-15 listów do rodzin. Nie
wszędzie tak jest... Dlatego zapraszamy chętnych do pomocy w roznoszeniu
listu. Szczególnie prosimy o pomoc mieszkańców z ulic: Cebertowicza
(blok), Kotarbińskiego 2,7,8,9,11,13, Norwida (cała), Nowowiejskiego
9,10,11,12,13,14, Rolnicza 11, Smoluchowskiego 2,3,4,6,8, Michałowskiego
5,6,10,12,16,18,20, Wybickiego 10,12,14. Gdy każdy zrobi niewiele – razem
zrobimy wiele. ZAPRASZAMY

Św ięcenie pokarm ów
WIELKANOCNE ALLELUJA

Świadectwa Posłańców
Święta Wielkanocne zawsze były dla mnie radosne. Budząca się do Ŝycia przyroda
przypomina odnowę samego siebie podczas rekolekcji wielkopostnych. W tym czasie
wszystko wydaję się być takie inne, takie lepsze. Jednak rodzi się równieŜ pytanie, czemu
po pewnym czasie powszednieje? Zawsze jest nadzieja, Ŝe znów nadejdzie czas, gdy Pan
Bóg pokaŜe nam jaki świat jest piękny, mimo tak wielu przytłaczających nas
problemów. Jestem posłańcem, roznoszę list do parafian. Sprawia mi to duŜą satysfakcję,
a Ŝyczliwość ludzi, którzy otwierają mi drzwi dodaje mi sił. Dzięki temu, Ŝe co parę
tygodni pukam do ich domów stali się moimi znajomymi. Gdy widzimy się gdzieś po
drodze, pozdrawiamy się spontanicznym „dzień dobry”. A przecieŜ tak niedawno
mijaliśmy się bez słowa, nie znaliśmy się.

 Miejska Droga KrzyŜowa 

W wielkim tygodniu, w Wielką Środę (20 kwietnia)
odbędzie się Droga KrzyŜowa. Zachęcamy wszystkich
do wzięcia w niej udziału jeszcze liczniej niŜ w roku
ubiegłym. Droga KrzyŜowa rozpoczyna się w kościele
św. Jana na starym mieście o godzinie 19.00. Ulicami
naszego miasta przejdziemy aŜ do kościoła Matki BoŜej
Nieustającej Pomocy. Zapraszamy – Przyjdź.

 Triduum Paschalne 
W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką
Sobotę liturgia rozpoczyna się o godz. 18.00.

Święcenie pokarmów w Wielką
Sobotę w naszej parafii o godz.
9,10,11,12,13,14,15.

W tym roku Święta Wielkiej Nocy
spędzę właściwie w pracy, bo tylko
jeden dzień
z całego Triduum
Paschalnego i Świąt będę w domu, z
rodziną. Nie uda mi się iść ani do
siostry, ani do teściowej ze
świątecznymi
życzeniami.
Cóż,
zadzwonię! Jednak mimo to, jak co roku, znajdę czas dla Pana Boga.
Chociaż nie będę mógł być na Rezurekcji, będę w kościele wraz z rodziną na
późniejszej Mszy św. Mimo pracy zmianowej i dość często przypadających
dyżurów podjąłem się zadania, którego wykonanie sprawia mi trudności.
Jestem posłańcem. Często tuż po pracy idę do sąsiadów, aby zanieść im
kolejny list: „Bądźmy razem”. Większość ludzi jest życzliwa i chętnie bierze
ode mnie List, ale są i tacy, którzy gdy dowiedzą się, że jestem posłańcem z
parafii udają, że mają zepsuty domofon i nie chcą mnie wpuścić. Jednak nie
zrażam się tym. Być może kiedyś, gdy przyniosę dziesiąty, czy dwudziesty
list będą chcieli go przeczytać.

 Niedziela 1 maja 2011 r. 

W tym dniu zostaną odprawione w kościele św. Urszuli Msze św. o
godzinie 7.00, 8.30, 13.00 i 18.00. Mszy św. o godzinie 10.00 i 11.30
nie będzie, gdyŜ właśnie w tym czasie telewizja polska będzie
transmitowała uroczystą Mszę św. beatyfikacyjną z Rzymu.

 Modlitwa o wstawiennictwo Ojca Św. Jana Pawła II 
Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych
sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i
ludzi. Prowadziłeś nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc
pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie
ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do
świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w
mojej sprawie...
Wierzę, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość
pomożesz zanieść ją do Boga. Z ufnością w
miłosierdzie Boże i moc Twej modlitwy pragnę przez
Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do
Boga. Amen.

