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Sb - 5.IV - od 9.00 - spowiedź św. i Mszaśw.
od 17.00 - spowiedź św.

N - 6.IV - V Niedziela Wielkiego Postu
8.00- w intencji wszystkich Parafian
od 9.00 do 10.30 - adoracja Najśw. Sakramentu
10.30- + Marek Wiśniewski

Pn - 7.IV - 18.00 - +Wiesław +Michał +Marianna +Marian
+Honorata Łubianka

Wt - 8.IV - 8.00 - +z rodzin Kalemba i Kardas
Śr - 9.IV - spowiedź św. w Łążynie od 9.30 i 17.30
Czw- 10.IV -spowiedź św. w Bierzgłowie od 9.00 i 17.00
Pt - 11.IV - 18.00 - +Helena +Wacław +Janusz Sobiech
Sb - 12.IV -spowiedź św. w Złejwsi Wielkiej od 9.00 i 17.00
N - 13.IV - Niedziela Palmowa

8.00- +Józef +Wanda Korzeneccy +Stefan Okseniuk
10.30- w intencji wszystkich Parafian
spowiedź św. w Siemoniu od 15.00

Pn - 14.IV -spowiedź św. w Biskupicach od 9.00 i 17.00
Wt - 15.IV - spowiedź św. wŚwierczynkach od 9.00 i 18.00
Śr - 16.IV - spowiedź św. w Czarnowie od 9.00 i 17.30

18.00 - + Józef Amtmański
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Wielki Czwartek 17.IV
18.00 - Mszaśw. Wieczerzy Pańskiej

- po Mszyśw. Adoracja Najśw. Sakramentu przez całą noc
Wielki Piątek 18.IV

- Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy przez cały dzień
18.00 - Liturgia M ęki Pańskiej
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- Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim do 21.00

Wielka Sobota 19.IV
- Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim od 6.00
- Poświęcenie pokarmów wielkanocnych o godz. 12 oraz 15
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Wielka Noc Zmartwychwstania Pańskiego
20.30 - Mszaśw. Wigilii Paschalnej
Procesja z Najśw. Sakramentem wokół kościoła
wszyscy uczestnicy liturgii przychodzą zeświecami

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 20.IV
6.00 - Procesja Wielkanocna i Mszaśw.

10.30- +Kazimierz +Dariusz Maciejewscy
chrzest Agnieszki Kardas
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Pn - 21.IV - Poniedziałek Wielkanocny

8.00-
10.30- +Aleksander Finc +rodzice Muszytowskich
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ODKUPICIEL CZŁOWIEKA Jezus Chrystus jest
ośrodkiem wszechświata i historii. Do Niego zwraca
się moja myśl i moje serce w tej doniosłej godzinie
dziejów, w której znajduje się Kościół i cała wielka
rodzina współczesnej ludzkości. Oto bowiem czas, w
którym Bóg w swoich tajemniczych zamiarach powie-
rzył mi po moim umiłowanym Poprzedniku Janie
Pawle I posługę powszechną związaną ze Stolicą św.

Do tego więc Chrystusa-Odkupiciela zwróciły się
moje myśli i serce w dniu 16 października, gdy po ka-
nonicznie dokonanym wyborze postawiono mi pyta-
nie: „Czy przyjmujesz?”. Odpowiedziałem wówczas:
„W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego
Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła - świa-
dom wielkich trudności - przyjmuję”.

Przyjąłem również te same imiona, jakie wybrał
mój umiłowany Poprzednik Jan Paweł I. Przyjmując
je w ślad za moim umiłowanym Poprzednikiem, prag-
nę przez to - mniemam,że podobnie jak On - dać wy-
raz umiłowania dla tego szczególnego dziedzictwa, ja-
kie pozostawili Papieże Jan XXIII i Paweł VI, oraz
gotowości jego kontynuowania z Bożą pomocą.

W głębokim zawierzeniu Duchowi Prawdy podej-
muję bogate dziedzictwo współczesnych nam pontyfi-
katów. Jest to zaś dziedzictwo głęboko osadzone w tej
świadomości Kościoła, której w mierze przedtem nie-
znanej przysłużył się Sobór Watykański II, zwołany i
zapoczątkowany przez Jana XXIII, z kolei zaś szczęś-
liwie doprowadzony do końca i wytrwale realizowany
przez Pawła VI, na którego działalność mogłem pa-
trzeć z bliska, podziwiając Jego głęboką mądrość i
odwagę, a równocześnie wytrwałość i cierpliwość w
niełatwym posoborowym okresie pontyfikatu. Jako
sternik Piotrowej łodzi Kościoła zachował On opa-
trznościowy spokój i równowagę nawet w momentach
krytycznych, które tą łodzią zdawały się wstrząsać od
wewnątrz, utrzymując niezachwianą ufność dla jej
spoistości.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, 1-3
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Metropolitę krakowskiego od początku darzyłem

głębokim szacunkiem i serdeczną sympatią. Podczas
prekonklawe w roku 1978 dokonał on dla nas analizy
istoty marksizmu, która wywarła na nas duże wraże-
nie. Przede wszystkim jednak bardzo wyraźnie od
razu odczułem promieniowanie jego człowieczeństwa,
a jego postawa modlitewna mówiła mi, jak głęboko
jest zjednoczony z Bogiem. […]

Myślę, że szczególne znaczenie mają trzy jego en-
cykliki. Na pierwszym miejscu wymienię «Redemptor
hominis» - pierwszą encyklikę tego Papieża; zawarł
on w niej swą osobistą syntezę wiary chrześcijańskiej.
Tekst ten stanowi swoistą sumę jego własnych zma-
gań z wiarą i tym samym daje całościową wizję logiki
chrześcijaństwa. Na drugim miejscu chciałbym wy-
mienić encyklikę «Redemptoris missio». Jest to tekst
ukazujący nieprzemijające znaczenie misyjnego zada-
nia Kościoła […]

Duchowość Papieża była ukształtowana przede
wszystkim przez intensywność jego modlitwy, jej głębo-
kie zakorzenienie w celebrowaniuświętej Eucharystii i
w przeżywaniu razem z Kościołem Liturgii Godzin.

To, że Jan Paweł II byłświęty, przez lata wspólnej
pracy stawało się dla mnie ciągle na nowo i coraz bar-
dziej oczywiste. Trzeba tu przede wszystkim wskazać
najpierw na jego głębokie odniesienie do Boga, na je-
go trwanie wścisłej wspólnocie z Panem, o której już
mówiłem. Tu byłoźródło jego radości, którą promie-
niował w najcięższych doznawanych trudach, oraz
odwaga, z jaką pełnił swe zadanie w naprawdę cięż-
kim czasie. Jan Paweł II nie szukał poklasku i nie roz-
glądał się dokoła, jak są przyjmowane jego decyzje.
W swoim działaniu opierał się na wierze i na swych
przemyśleniach, i gotów był przyjmować na siebie
także różne ciosy. W moim przekonaniu, odwaga kie-
rowania się prawdą stanowiła pierwszoplanowe kryte-
rium świętości.

papież emeryt Benedykt XVI
„Niedziela” z 16 marca br.


