Pragniemy wszystkich parafian uwrażliwić na wartość jednoznacznego
sprzeciwu wobec zła i trwania w grzechu.
UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (tacy jesteśmy):

Jesteśmy słabi wobec zła. Wielokrotnie
obiecujemy poprawę. Zniechęcamy się w
podnoszeniu się z grzechu. Wielu z nas trwa w
grzechu. Podlegamy wpływom liberalnego
świata i jego rozmyciu poczucia grzechu. Nie jesteśmy jednoznacznie
przeciwni złu.
2. Ideał (Pan wzywa nas do):
Pan Bóg pragnie, byśmy kierowali się w życiu Jego przykazaniami i
nie szli na kompromis ze złem, gdyż prawda Jego Ewangelii pozwala
żyć w autentycznej wolności dzieci Bożych.
Pan Jezus powiedział:
Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (J 8,32)

3. Przemiana (dlatego powinniśmy przyjąć następującą postawę):

Chcemy pomóc parafianom w docenieniu postawy sprzeciwu wobec zła
przez stworzenie okazji do doświadczenia osobistego mierzenia się z
własną słabością podczas ostatnich dni Wielkiego Postu.
GEST EWANGELIZACYJNY:

Prosimy o wypisanie na dowolnej kartce słów „Jezu, z Twoją pomocą
wyrzekam się zła, grzechu i szatana” i zastanowienia się jakiej osobistej
słabości powinienem powiedzieć stanowcze NIE jako chrześcijanin dla
uczczenia Męki Pańskiej. Dla przypomnienia tej decyzji wywieszamy w
piątek przed Niedzielą Palmową na ścianie w swoim mieszkaniu obok
krzyża kartkę z tym napisem.
GEST LITURGICZNY:

W piątek (11 kwietnia) przed Niedzielą Palmową Parafianie przynoszą do
kościoła krzyże ze swoich mieszkań na Drogę Krzyżową (godz. 16.30 lub
18.30) i modlą się z nimi podczas każdej stacji wykonując symboliczne
gesty zapowiedziane przez celebransa, które będą odwoływały się do
różnych rodzajów „NIE”, które mówimy naszym słabościom i grzechom.

PRZYJDŹ I RAZEM POWIEDZMY ZŁU - NIE!
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11 kwietnia 2014 – Droga Krzyżowa

6 kwietnia –
Niedziela

Msze św. z nauką rekolekcyjną
o godz. 700, 900, 1030, 1200, 1800
7, 8 i 9 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa)
godz. 830 – dzieci klas od IV do VI
godz. 1000 – młodzież gimnazjalna
godz. 1100 – Msza św. z nauką dla wszystkich
godz. 1210 – dzieci od „O” do III klasy
godz. 1630 – młodzież ponadgimnazjalna
godz. 1800 – Msza św. z nauką dla wszystkich

Przed nami Liturgia Triduum Paschalnego:
Wielki Czwartek (17 kwietnia) to dzień ustanowienia Eucharystii i
kapłaństwa. Liturgia rozpocznie się o godz. 18. Będzie zawierała m.in.
obrzęd obmycia nóg Apostołom. Po Liturgii przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 21.
Wielki Piątek (18 kwietnia) to dzień Męki Pańskiej. Rano o godz. 9 w
kościele wspólna modlitwa Ciemnej Jutrzni. W ciągu dnia odmawiany
będzie różaniec. W Godzinie Śmierci Pana Jezusa (g. 15) modlić się
będziemy
Koronką
do
Miłosierdzia
Bożego
oraz
uczestniczyć
w
Drodze
Krzyżowej. Natomiast o
godz. 18 rozpocznie się Liturgia:
czytanie
Pasji, adoracja
Krzyża, Komunia św. Na
zakończenie
przeniesienie
Najświętszego Sakramentu
do Grobu i całonocna
adoracja.
Okazja
do
spowiedzi po Liturgii do północy.
Zapraszamy wszystkich do
wspólnej modlitwy za siebie
nawzajem
podczas
Adoracji w noc z Wielkiego Piątku

na Wielką Sobotę. W poszczególne godziny czuwania, prowadzone przez
Grupy Modlitewne, zapraszamy do trwania na modlitwie przed
Najświętszym Sakramentem parafian z kolejnych rejonów. Jednocześnie
zachęcamy, by w najbliższych dniach przekazać do kościoła na kartce
intencje do wspólnej modlitwy podczas adoracji. Będą one odczytywane
przez prowadzących modlitwę. Na kartce prosimy wpisać numer rejonu (lub
ulicę), aby intencja została odczytana podczas czuwania danego rejonu.
Rejon

Godziny
adoracji

Ulice:

Szósty

21.00-22.30

Dybowskiego, Cebertowicza, Pomianowskiego, Kwiatkowskiego,
Czerskiego, Smoluchowskiego

Piąty

22.30-00.00

Michałowskiego (parzyste), Rolnicza

Czwarty

00.00-01.30

Michałowskiego (nieparzyste), Kotarbińskiego (parzyste)

Trzeci

01.30-03.00

Konopnickiej (bloki), Kotarbińskiego (nieparzyste)

Drugi

03.00-04.30

Wybickiego (bez nr 5)

Pierwszy

04.30-06.00

Westerplatte, Sucharskiego, Okrzei, Konopnickiej (domy szeregowe),
Nowowiejskiego, Norwida, Wybickiego 5

W Wielką Sobotę (19 kwietnia) święcenie pokarmów na stół wielkanocny –
w kościele od godz. 9 do 15 (w każdą pełną godzinę).
Najważniejsza Liturgia Wielkiego Tygodnia – Wigilia Paschalna –
rozpocznie się poświęceniem ognia przed kościołem o godz. 18. Po
wniesieniu paschału do świątyni Orędzie Paschalne, liturgia słowa,
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Eucharystia w
radości zmartwychwstania. Na wieczorną liturgię
przynosimy ze sobą świece. Po sobotniej Liturgii
Wigilii Paschalnej będzie adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 22.
Rezurekcja w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6. Potem
Msze św. o godz. 9, 1030 (chrzty), 12 i 18.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w każdą
niedzielę – 7, 9, 1030, 12 i 18.

