Sztafeta na Jasną Górę
III biegowa pielgrzymka na Jasną Górę startuje 25 kwietnia z
Rzepina. Msza św. rozpoczynająca te nietypowe zmagania o godz.
5 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Są jeszcze wolne miejsca. Zgłoszenia 661 561
073 ks. Michał.

Rowerowa pielgrzymka
Rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 5 – 11 lipca.
Zgłoszenia 95 7596 225

Apostolat Maryjny
Apostolat Maryjny zaprasza na
spotkanie w świetlicy 27 kwietnia
w sobotę po Mszy św. wieczornej

Intencja Róż Różańca
maj : Aby dzięki zaangażowaniu
swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród
narodów, znakiem nadziei dla
tego kontynentu.

Lednica 2019
Organizatorzy lednickich spotkań młodych w tym roku zapraszają do pochylenia się nad słowami : wiesz, ze cię kocham. Wyjazd 1 czerwca, zgłoszenia i informacje u ks. Wojciecha, c.120zł.

Zdjęcie czarnej dziury
Czy słyszeliśmy o zdjęciu czarnej
dziury? Może nawet otrzymałeś
w wiadomościach tę sensacyjną
informację. Czy wiesz skąd to
zdjęcie? Na ten temat wypowiada
się również Dyrektor Obserwato-

rium Watykańskiego. Czarne dziury rzeczywiście istnieją, tak jak
przewidziano w ogólnej teorii
względności Einsteina - tymi słowami dyrektor Obserwatorium
Watykańskiego, jezuita brat Guy
Consolmagno
skomentował
pierwszą fotografię czarnej dziury,
o masie sześć i pół miliarda większej od masy naszego Słońca, a
zlokalizowanej w centrum galaktyki Messier 87. Znajduje się ona
55 mln lat świetlnych od Ziemi.
Według watykańskiego astronoma, otwierają się „nowe perspektywy eksploracji” świata na jego
najdalszych krańcach. Wskazał,
że do tego osiągnięcia przyczyniły
się liczne osoby z różnych narodów i kultur, które ze sobą współdziałały, „starannie pracując, by
osiągnąć wspólny cel”. Fotografię
wykonali
badacze
z projektu Teleskop Horyzontu
Zdarzeń. Składa się na niego wiele teleskopów rozmiesz-czonych
w różnych miejscach naszej planety, skierowanych jednocześnie
w stronę tego samego obiektu w
kosmosie. Przy okazji warto wiedzieć, że brat Consolmagno poinformował, że przewodniczący
rady naukowej THZ Heino Falcke
był studentem letniej szkoły Obserwatorium Watykańskiego w
1993 r.
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Wielkanoc przynosi potrójną
radość: Radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa, Radość
z nieskończonego Bożego Miłosierdzia, Radość z mocy i tajemnicy Chrztu Świętego.
Te radości łączy jedno: Zwycięstwo!!! Zwycięstwo nad śmiercią,
grzechem, ciemnością, pogardą,
smutkiem. Drodzy Bracia i Drogie
Siostry w obliczu trudnych sytuacji, które pojawiają się w życiu nie upadajmy na duchu!
Zauważmy jak wiele zwycięstw
dobra nad złem dokonało się
w historii ludzkości dzięki ufnej

modlitwie, głębokiej wierze i miłości, która jest cierpliwa i przebaczająca. Tymi darami niech Was
wszystkich ubogaci Jezus, który
w wielkanocny poranek mówi
„Odwagi! Jam zwyciężył świat„ wraz z tymi słowami życzeń
wznosimy modlitwę o dar zdrowia,
pogody ducha, zgody w rodzinach, zgody w społeczeństwie,
wzajemnego zrozumienia - Kapłani parafii Ducha Świętego

Palmy Wielkanocne
Dziękujemy Różom Żywego
Różańca za wielki trud wykonania
palm wielkanocnych oraz za rozprowadzanie tych palm. Ofiary
zebrane przeznaczamy na projektowanie
modernizacji naszego
prezbiterium. Wykonawcom i ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.

Polaku – bądź dumny
Dzisiaj, 14 kwietnia Roku Pańskiego 2019, po raz pierwszy
przeżywamy Państwowe Święto
Chrztu Polski. Drogi Czytelniku,
niech to święto będzie wezwaniem do radości z Twego chrztu.
Poznaj i zapamiętaj datę swojego
chrztu.

Nowenna Pompejańska
Dziękujemy
za
odpowiedź
na apel: Zrób coś dla Europy. Ponad 40 osób z Bractwa Szkaplerza św. Michała, Róż Żywego Różańca i Przyjaciół Paradyża trwa
na modlitwie w nowennie pompejańskiej w intencjach Europy.
„Nowenna Pompejańska Bez
Granic” w każdy poniedziałek jej
trwania wpisuje się w nasz kościół. W poniedziałek wielkanocny

by nie przerwać szturmu modlitwy
zapraszamy na modlitwę różańcową o godz. 13.05, następnie
Msza św. o 13.30 i po niej druga
cześć różańca. Kolejne poniedziałki dla naszej parafii to 29 IV,
6 V, 13 V – wraz z czuwaniem
fatimskim i 20 V.

Triduum Paschalne
Wielki
Czwartek
–
dzień
wdzięczności za Sakrament Kapłaństwa i Eucharystii. Pamiętajmy o Kapłanach, którzy nas
ochrzcili, udzielili pierwszego sakramentalnego
rozgrzeszenia,
przygotowywali nas do Pierwszej
Komunii. Wielki Czwartek jest
Dniem Kapłana. Liturgia Wielkiego Czwartku kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji.
Wieki Piątek – adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.
8.00. W tym dniu obowiązuje post
ścisły i abstynencja od napojów
alkoholowych. Post ścisły oznacza, że spożywamy dwa posiłki
lekkie i jeden do syta.
W tym dniu Kościół nie sprawuje
Eucharystii, lecz gromadzi się
wieczorem, na Liturgii Wielkiego
Piątku, trwając na Adoracji Krzyża. Jest to nabożeństwo, wynagradzające za nasze grzechy
i upadki. Ofiary składane przy
Adoracji Krzyża są przeznaczane
na pomoc dla kościołów katolickich w Ziemi Świętej.
Wielka Sobota – w tym dniu jest
czas naszej zadumy nad darem
życia. Zapraszamy nie tylko na
poświecenie pokarmów, ale także

na Adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja Najświętszego Sakramentu i czuwanie przy
Grobie Pańskim do 18.45.
W Wielką Sobotę koncentrujemy
się na Liturgii poświęcenia ognia,
wody, paschału. Rozważając rozbudowaną Liturgię Słowa Bożego
przeżywamy dzień wdzięczności
za sakrament Chrztu Świętego,
dzięki któremu jesteśmy Dziećmi
Bożymi. Pamiętajmy w tym dniu
o naszych Rodzicach Chrzestnych.
Niedziela Wielkanocna – "na
moją pamiątkę„ - w czasie każdej
Mszy świętej te słowa z konsekracji dotykają zarówno ustanowienia
Eucharystii jak i cudu Zmartwychwstania. Wielkanocna Niedziela łączy nas przy Łamaniu
Chleba i wielkanocnym śniadaniu,
które jest wyrazem wdzięczności
za dar wspólnoty i ludzi dobrej
woli.

Godziny nabożeństw
W Wielki Czwartek i Wielki Piątek liturgię rozpoczynamy o godz.
18.00. Koronka do Miłosierdzia
Bożego w Wielki Piątek o g.15.00,
bezpośrednio no koronce nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
W Wielką Sobotę nabożeństwo
rozpoczynamy o godz. 19.00,
przynieśmy ze sobą świece.
Rezurekcja, w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, o godz.
6.00. Kolejne Msze św. o godz.
9.00; 10.30; 12.00; 13.30 i 19.00.
Poniedziałek wielkanocny Msze
św. wg porządku niedzielnego
7.30;
9.00.
10.30;
12.00;

13.30;19.00. Na filiach os. Grzybowe 9.00; Drzecin 10.00; Lisów
11.00, Nowy Lubusz 12.00.

Nocne czuwanie
W Wielki Piątek, Drogi Czytelniku
zatrzymaj się na chwilę, zauważ,
że Jezus oddał życie za Ciebie.
Znajdź czas w tę wielkopiątkową
noc na czuwanie przy Jego Grobie. Czuwanie przez całą noc.

Noc konfesjonałów
Czas spowiedzi, w noc wielkopiątkową 19/20 kwietnia po zakończeniu nabożeństwa Liturgii
Męki Pańskiej do godz. 6.00. Nie
odwlekaj swego pojednania z Bogiem.

Święcenie pokarmów
W Wielką Sobotę poświęcenie
pokarmów na stół wielkanocny
od godz. 9.00 do godz. 16.00,
co godzinę. Na filiach os. Grzybowe, godz. 9.30, Nowy Lubusz
przy krzyżu. godz. 10.00, Nowy
Lubusz Kolonia godz. 10.30, Pławidła przy krzyżu godz. 11.00;
Drzecin 11.30; Lisów 12.00.

Niedziela Miłosierdzia.
28 kwietnia Niedziela Miłosierdzia, w tym dniu możemy przynieść nasze wielkopostne skarbonki, które towarzyszyły nam
przez dni wielkiego postu, wielkiego tygodnia, radości wielkanocnej- są one wyrazem naszej
wyobraźni miłosierdzia. Bowiem
jaką miarą my mierzymy – taką
miarą i nam odmierzą okazując
nam miłosierdzie, przychodząc
nam z pomocą.
28 kwietnia Godzina Miłosierdzia na którą po Mszy Św. o

13.30 zaprasza wspólnota Miłosierdzia i zespół Effatha. Bądźmy
razem w tym szczególnym czasie
konania Jezusa na krzyżu dla
naszego zbawienia, uwielbiając
Boga bogatego w miłosierdzie dla
całego rodzaju ludzkiego.

Pierwsza Komunia
Przypominamy, że uroczystość
pierwszej Komunii w naszej parafii, 5 maja na Mszy św., która rozpoczynamy o godz. 10.00.

Rocznica Pierwszej Komunii
Rocznica pierwszej Komunii dla
wszystkich, którzy pragnęliby ten
uroczysty dzień przeżyć w naszej
parafii 5 maja na Mszy św. o
godz. 12.00. Z tej racji spotkanie
organizacyjne dla Rodziców Dzieci Rocznicowych 28 maja na Mszy
św. o godz. 12.00, a po Mszy św.
przedstawienie spraw organizacyjnych.

Bierzmowanie
Sakramentu
Bierzmowania
w naszej parafii udzieli ks. bp dr
Stefan Regmunt 17.V. o godz.
17.00. W grupie przygotowującej
się młodzieży szkolnej jest również grupa dorosłych, grupa młodzieży pracującej. Wszelkie pytania proszę kierować do duszpasterzy parafii.

Pieszo na Jasną Górę
Dekanalna piesza pielgrzymka
na Jasną Górę, wyrusza 29 lipca,
wchodzi na Jasną Górę 12 sierpnia. Jest też możliwość dołączenia
się do pielgrzymów w trwającej
trasie. Zgłoszenia w naszej parafii
w zakrystii lub w kancelarii.

