
   

                                                                             

 

                  
                               
                            
                       
w y t r w a ł o                      
                               
m i ł o   

                           r ó d ł a ”

odprawiana jest przed południem Msza Krzy 
      
         

i kapła 
     

 skiej. Wszyscy kapłani, je      
    
  w niej w pełni, przyjmuj    
 hymn  „Chwała na wysoko      
         
    . Po Ewangelii jest głoszona
  ca główne tajemnice tego dnia,
      
apła stwa oraz Chrystusowe przykazanie miło  
    ciołach nast   
umywania przez kapłana nóg dwunastu m 
Chrystus bowiem podczas Ostatniej Wieczerzy umył no
dwunastu Apostołom, daj c przykład pokory i miło 
ły.
       

Sakrament do bocznego ołtarza, tzw. Kaplicy
       


 
  
     
     
 ciół obc 
    

  
 


 
       cie do ołtarza przed
główn         
     to gał    
       

      

   
     

 
         

  
       
        
     

Chrystus dokonał dzieła odkupienia głównie przez sw
     c zniszczył nasz
    c przywrócił nam 
      
Pana stanowi centrum całego roku liturgicznego. A j
niedziela zajmuje główne miejsce w tygodniu, tak
  Paschy jest główn      


     ciołach katedralnych




 


 

Miłosierdzia Bo 
 

 
   

godzin lub przez cał
   
  
  
 
 
    
ałoby wynosi si
   a ołta-
   
 

 



   

 

 dza jest kapła 

kapłana. Chrystus składa ofiar  jako sługa w posłusznym wypełnianiu woli Boga:
           
rzyszedł, aby Mu słu ono, lecz aby słu    
        
       d biskupi jest słu    
słu   – kapłan słu    iom, jest sług    
pokornej i ukrytej słu bie na wzór Chrystusa spełnia swoje zadanie. Ka da posługa
kapła ska jest słu    
  kapła 
 dała Ksi dza droga do kapła 
 Wychowałem si        
religijnej. Miałem szcz          
          
tego nie musiałem w szkole uczy   
    
           cał        cioła
     Mama zabierała mnie do ko cioła nawet w dni

rannych Mszy tłumaczyła mi jak zachowa        
liturgii. Bardzo chciała, abym w przyszło ci został ksi     
wymodliła mi powołanie. Wiele razy stałem z moimi r   
    powałem wraz z nimi do Komunii    
rodzinnym dbało si          
   
Ministrantem nie byłem, chocia     
 wietlałem w katedrze podczas Mszy      
         wywarł na mnie w tym czasie ks.
Władysław Stachura, ówczesny wikariusz w Parafii Ka
 l o kapła stwie zrodziła si          

 sto bawiłem si   dza”, ale wtedy to tylko była zabawa.
Miałem w kla      łem za
     cisłych i my lałem,     
                  
seminarium duchownym. I wtedy zrodziła mi si  w głowie taka my    
   kapłanami, to kto pójdzie za głosem Pana Jezusa za 
         ja. Tak zrodziła si    
 

tarym Testamencie słowo „kapłan” oznaczało sług
 redniczył mi dzy Bogiem a człowiekiem,
pełnił słu       , składał ofiar  
      
 szym kapłanem, w którym wypełnia



   

 
 
       

 tek, na ołtarzu w ko   
     
   
       
godzinach popołudniowych, odprawia
     
 d ten składa si     
turgia Słowa, Adoracja Krzy 
  

W liturgii Słowa rozwa amy słowo
         i miło 
     
 cie wnoszony lub odsłaniany,

składamy mu hołd, całuj    
  a, na którym zawisło Zbawienie 
 my z pokłonem”      
Ciałem Pa skim, które za grzechy nasze zostało wydane na
  
       

  tszego Sakramentu do ołtarza Bo   
        
wystawiony na ołtarzu Grobu Pa   
       
   
  
udział doro li, młodzie 
 


  

 ciół czuwa przy
   
      
  
   
 
 tej. Przez cały
  kapłani błogosła-
 

      
  

       ciół oczekuje zmartwychwstania

 
   
   skim: kapłan lub diakon chowa
     w tabernakulum ołtarza Bo 
   
     wiatła, Liturgi
Słowa, Liturgi    
  wiatła dokonuje si     

zapalenia paschału i      
           ciołem.
        paschał. Jest to du 
  ca zmartwychwstałego Chrystusa.

Zapalony paschał wnosi si    cioła, w którym
     wiatła. Kapłan lub diakon
   wiatło Chrystusa”  
            

paschału swoje   pnie kapłan lub diakon
       
         
pochwała zmartwychwstałego Chrystusa, którego
 wiatło. Hymn ten mówi o   
    
„Błogosławiona noc, która przywraca niewinno
upadłym, rado        
ł    
       
łaski i gromadzi w społeczno   
W liturgii Słowa czyta si   
 ce dzieła Bo     
     
        

przez cała wspólnot    
      
  „Chwała na wysoko   


     Według nowego kalendarz  
        
        
      
      
    tawionego na ołtarzu
 ego Grobu kapłan pozdrawia wiernych słowami:
„Chrystus zmartwychwstał”    
„Prawdziwie zmartwychwstał”. Wokół ko cioła wyrusza
       
   stuł   
zmartwychwstałego Jezusa. Msza    
białym kolorze szat liturgicznych.

        
      
Miłosierdzia Bo       
        
win oraz uczynki miłosierdzia.





   

   
 
     

     
    
      
 
        
posługuj    dwoma wymarłymi
 zykami: aramejskim i łacin  
       
Film wzbudził wiele kontrowersji jeszcze
   
       
      
brutalny, dosłowny, naturalistyczny,

       
   
          
gł        
       
          


Według mnie jest to znakomite
        
     
   ego stała si   

gł     
  e Jezus cierpiał bardzo
wiele z miło      
 cia. Pełniej te     
     




„Nazajutrz wielki tłum, który przybył na  to, usłyszawszy, 
 ł gał zki palmowe i wybiegł


 cy Jerozolimy witali Jezusa palmowymi gał 
   

          
   w łacinie wyraz palma, daktyl oznacza
dło                 dłoni
         

        

   ciołach prawdziwe gał 
           
           
    
        ci. Popiół uzyskany ze
         ) ubiegłorocznych palm
wykorzystywany jest do posypywania głów wiernych w   
       

        . Był to napój odu  
łagodził ból, lecz Jezus go nie wypił – chciał do    
          samił si   
stworzeniem – człowiekiem. Czy mo      
miło 
       

    XIV stulecia. Pierwotnie był to tylko baranek cały  
kawałkach, upieczony na ro        
masła czy ciasta. Z biegiem wieków dodawano ró 
    cony kosz uzupełniono jajkiem i pokarmami,
które obecnie weszły do kanonu  

        pił z nieba” 
Zmartwychwstałego Chrystusa. Ponadto gwarantował do 
  
       
   stwo Chrystusa, który jak ofiarny baranek oddał swe

          
przyczyny w Kazaniu na Górze Chrystus mówił o swoic 

Chrzan i masło   
 ki i rozmiar bólu Zbawiciela. Masło ma nam przypomi 

        
   
        drował z Niemiec,

           
symbolizowało nawracaj  
w koszyku i przybieramy wiecznie zielonymi gał   
 ytnych były symbolem miło  
          
 tanina nie przesłoniła nam prawdziwego przesłania t   
    … „i rzekł do nich: <<Tak jest
   dzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w
  Jego głoszone b     
 
          

  „Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie
zmartwychwstał!”





   

   
w połowie 
odbywały si  
 

  
  
Jak mówił, rekolekcje
  

  

  nad własnym   
    sób szczególny wsłuchujemy
    y głos, przyst   
   
  e w tych dniach nie brakowało

           
 niejsze jest to, co z tego czasu zostało 
  
niosło nasze uczestnictwo w rekolekcjach.
     

     
naszych modlitwach, aby owoce te były jak
najlepsze – dorodne i trwałe.



     rody wł 
         
 
      
         

      
  
       

 
 
 
  młodzie 
   
 

Młodzie  szkół      

        cisły. Post cisły dotyczy
 
        do Miłosierdzia
 
            
    

    
  
 co pół godziny do 12
 
 ,Krasne Dłusko – 12
    ciół zach  cisłego
 
        
        


           
Pozostałe Msze       
    
     po raz V Caritas Diecezji przygotowała akcj

„Chleb miło           

    Miłosi
 

  
 
2. Igor Bartłomiejczyk s. Wojciecha i Beaty

 ł Sakramentu Mał   

  
 p. Irena Paluszak zm. 02.03. pogrzeb odbył si 
  cielska zm. 17.03. pogrzeb odbył si 
 p. Irena Malinowska zm. 19.03. pogrzeb odbył si 
 p. Ignacy Rozynek zm. 23.03. pogrzeb odbył si 
 p. Krystyna Bartos zm. 25.03. pogrzeb odbył si 

 ym miłosierdziu



powołanie- die Berufung (n); vocation (a)
 





   



... ks. Stanisława Oracza i  ks. Piotra 
  dz Stanisław Oracz był tylko rok i poszedł

    ał tylko przez Przytoczn  to musiał wst    
       spieszyło. Był bardzo zwi       ł prowadzi   
      
   spotkałem go niedawno tutaj, był na pogrzebie ksi dza Lenczewskiego. Nie poznałem
   przytył i zdawał mi si    niej był chudziutki. Teraz jest w Pile
  Kołobrzeska [red.]). Słuchałem kiedy  o nim w radiu Maryja. On został „wci  
przez biskupa do kolegium i był jego przewodnicz  kował za to biskupowi - to słyszałem przez radio.
Był wspaniałym kapłanem.
 dz Piotr Nowicki był 6 lat, potem poszedł do Chlebo          

Dzietrzychowicach koło agania.. Odwiedzał mnie tutaj. Pomaga w tamtej p      
 dz ten w Przytocznej nauczył si   długo przed Msz  
Co słycha  

Mam znowu kłopoty z tymi swoimi nogami. Jak jedna n  
         . Niedawno byłem w Nowej Soli u lekarza. Obok mnie
         słabszy. W Przytocznej miałem zawód tak
             
   

 
 w. Łukasza.   

       

Słowniczek liturgiczny
   
     
    
 skiego; składa si   
  wiatł    

cało         
       Paschał –
      

codziennie przez cały okres Wielkanocy.
2. Liturgia Słowa      

roku; składa si      ze ST, Epistoły
 w. Pawła do Rzymian)
oraz Ewangelii; Epistoł 
Gloria („Chwała na wysoko   
  

     
duchowe zmartwychwstanie człowieka
     
    
      
    


     
   ca pełni    


 Procesja Rezurekcyjna (łac  
   
      
      
ogłoszeniem     


      
 






        
          
     
          
          
         
      
      

   
   
ustanowienie sakramentów Eucharystii oraz Kapła    
         
 ciół nie sprawuje Eucharystii. Liturgia wielkosobot
      
      
  
 Prawidłowo   ostatnich lat w naszej parafii stał si   
   
        
       
   

           
    
tak nas pochłaniaj          

       w. Paweł „gdyby Chrystus nie
zmartwychwstał, daremna by łaby nasza wiara”, dlate  
  
 




