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USTANOWIENIE EUCHARYSTII

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał
uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich
i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest
moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz
powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego
dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego”.
Tajemnicą światła jest ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym
Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając 'aż do
końca' świadectwo swej miłości do ludzi, dla których zbawienia złoży siebie
samego w ofierze.
św. Jan Paweł II
Danie na wielkanocne śniadanie - jajka z łososiem i brokułami w sosie chrzanowym
Składniki:

1 mały brokuł

4 jajka

100 g wędzonego łososia

125 ml śmietany 12 %

1 łyżka chrzanu

1 łyżka masła

1 łyżka mąki

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżka posiekanego koperku i kilka gałązek do dekoracji

sól, pieprz i cukier do smaku
Sposób wykonania:

jajka gotujemy na twardo, studzimy, obieramy ze skorupek lekko ścinamy jeden wierzchołek
żeby każde jajko stabilnie stało na półmisku,
wędzonego łososia tniemy na dwu centymetrowe paseczki i owijamy nimi każde jajko,
brokuł dzielimy na różyczki, płuczemy i gotujemy pod przykryciem w osolonej wodzie
(około 5 min. od chwili zagotowania wody), odstawiamy do wystygnięcia,
w rondlu o grubym dnie roztapiamy masło, wsypujemy mąkę, energicznie mieszamy
trzepaczką 1-2 min, następnie dodajemy śmietanę, chrzan i sok z cytryny, całość ponownie
mieszamy na gładki krem, na koniec doprawiamy koperkiem, szczyptą soli, pieprzu i cukru.
na głęboki półmisek wlewamy sos , układamy jajka i brokuły,
całość dekorujemy gałązkami koperku.
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ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najstarszym i najważniejszym świętem
chrześcijan. Wielkanoc to niedziela niedziel. W tym świętym czasie pozdrawiamy się
słowami: Chrystus Zmartwychwstał!, na co należy odpowiedzieć: „Prawdziwie
zmartwychwstał!”. W naszej tradycji po powrocie do domu z porannej wielkanocnej
Mszy św. kultywuje się uroczyste śniadanie w gronie najbliższej rodziny.
Ewangelia wg Św. Mateusza (28, 1-10)

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia
tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria
obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi.
Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł,
odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak
błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed
nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli.
Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie!
Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak
powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko
i
powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam
Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem".
Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić
to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: "Witajcie". One zbliżyły się do
Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się.
Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą".

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tu! Zmartwychwstał! Ewangelia wg św. Łukasza
Jezus umarł za wszystkich. I wszystkich nas oczekuje w niebie.
św. Jan Maria Vianney

Niedziela 14.04.2019r. Niedziela Palmowa
7.30
Za ++ męża Ewalda Sowieckiego, córkę Zyglindę, zięcia Andrzeja, rodziców Marię, Józefa Baron, Barbarę,
Antoniego Sowiecki, ++ ciotki, szwagierki, d. w cz. cierp.
F 9.00
Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. Beaty i Norberta Steinhof z ok. 30-tej r. ślubu za ich dzieci oraz
o zdrowie dla całej rodziny
j.n. 9.00
Za ++ rodziców Ignacego, Anastazję Buhl, siostrę Gertrudę, brata Józefa, Marię, Ryszarda Wocka,
++ z pokrew.
10.30
I Za ++ rodziców Tomasza, Albinę Kroll, siostry Jadwigę, Katarzynę, barci Piotra, Romana, Wilibalda Kroll,
++ z pokrew.
II Za ++ męża i ojca Józefa Cebula w III r. śm. ++ z pokrew.
III Za ++ wujka Pawła Gajda, jego siostry Helenę, Matyldę, Hildegardę, Anastazję, Elfrydę, dziadków
Agnieszkę, Pawła Gajda, ojca Gintera Kuśnierz, męża Pawła Gonsior, wujków Eryka, Jana, kuzyna Rudolfa
14.00
Gorzkie Żale z nauką pasyjną
Wielki Poniedziałek 15.04.2019r.
7.00
Za ++ Hermana Wieczorek w 30-ty dzień po śm.
F 17.00
Okazja do spowiedzi; 17.30 Za ++ ojców Stefana Nikodem, Leona Kania, ++ z pokrew. oraz o dalszą op.
Bożą w rodzinie Nikodem
Wielki Wtorek 16.04.2019r.
17.00
Okazja do spowiedzi
17.30
Za ++ Jadwigę, Alojzego Mikossek, ++ z pokrew.
Wielka Środa 17.04.2019r.
17.00 – 17.30 Okazja do spowiedzi
17.30 Za ++ ojca Karola Chudala w r. śm., matkę Anielę, Urszulę, Edwarda, Łucję, Henryka Bronek, szwagierkę
Edytę, za wujka Franza, ciotkę Helenę, ++ z rodzin Chudala, Bronek
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Wielki Czwartek 18.04.2019r.
7.30 Gorzkie Żale
7.30 - 8.00 oraz od 16.30 - 17.00 okazja do spowiedzi
8.00 Komunia św. dla tych, którym obowiązki nie pozwalają na udział w wieczornej Mszy św.

18.00

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ w int. parafian i gości

do godz. 20.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy

Wielki Piątek 19.04.2019r.
7.30 Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa
7.30 – 8.30 okazja do spowiedzi
15.30 – 16.00 okazja do spowiedzi

17.00

LITURGIA MĘKI I ŚMIERCI PANA JEZUSA

Adoracja przy Bożym Grobie
19.00 – 19.30 rodzice z dziećmi
19.30 – 20.00 grupy liturgiczne parafii
20.00 – 21.00 kobiety i mężczyźni
21.00 – 21.30 młodzież
21.30 – 22.00 wszyscy chętni

Ofiara przy Bożym Grobie na kościoły Ziemi Świętej

Wielka Sobota 20.04.2018r.
8.00 – 8.30 okazja do spowiedzi
Adoracja przy Bożym Grobie
8.00 – 9.00
Członkowie Żywego Różańca
9.00 – 10.00
Folwark
10.00 – 11.00 Dzieci i młodzież – poświęcenie pokarmów
11.00 – 12.00 Górki
12.00 – 13.00 Członkowie FZŚ
13.00 – 14.00 Złotniki
14.00 – 15.00 Chrząszczyce
15.00 – 16.00 Adoracja w j. niemieckim
16.00 – 18.30 Adoracja w ciszy – poświęcenie pokarmów ( godz.1600 )

19.00

LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY Msza św. w int. parafian i gości

NIEDZIELA 21.04.2019 r. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
6:00
F 9.00

10.30
14:00

REZUREKCJA
W int. parafian i gości
Za ++ męża i ojca Erwina Wieszala, ciotkę Agnieszkę Niespor oraz o zdrowie dla całej rodziny
NIESZPORY Wielkanocne

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 22.04.2019r.
Za ++ rodziców Ryszarda, Justynę Wieszala, dziadków Buhl, Wieszala
Za ++ rodziców Różę, Alfreda Hanusik, Wiktorię, Konrada Wiercimok, siostrę Monikę, brata Henryka,
++ z pokrew. Hanusik, Sznapka, Wiercimok, Pampuch
10.30 I Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Louisa Osterman, jego rodziców, chrzestnych
o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Piasecki, Osterman oraz z ok. urodzin w pewnej int.
II Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej dzięk-błagalna w int. Roberta, Alicji Blach z ok. 10 rocz. ślubu, za ich
synów, najbliższych oraz za + ojca Norberta
III Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. Krystiana Pudelko z ok. 40-tych urodzin
Wtorek 23.04.2019r.
7.00
Do Op. Bożej, MBNP dzięk-błag. w int. Heleny Szemainda, o dalszą op. Bożą i zdrowie dla całej rodziny
Środa 24.04.2019r.
7.00
I Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. rodziny Lazik
II Do Op. Bożej, MBNP dzięk-błagalna w int. Antoniego Damboń z ok. 60-tych urodzin z prośbą o dalszą
opiekę Bożą i zdrowie
17.30
Do Op. Bożej o dary Ducha św. w int. młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania
Czwartek 25.04.2019r.
7.30
F 9.00

16.30
17.00

Okazja do spowiedzi

I Do Op. Bożej, MBNP dzięk-błagalna w int. rodziny Klimas
II Do Op. Bożej, MBNP dzięk-błagalna z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Nowak
Piątek 26.04.2019r.
7.00
Za ++ rodziców Filipa, Marię Mróz, ++ z pokrew. Mróz
17.00
Spotkanie dla dzieci I-szo komunijnych z I-szą Spowiedzią Świętą
Sobota 27.04.2019r.
7.30
I Za + Józefa Blania w 30-ty dzień po śmierci
II Za ++ Franciszka Wotzka, rodziców oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie
III Za ++ Gerdę Nieświec w r. śm. rodziców z obu stron, braci, siostry, szwagra Karola, o. Józefa Kampa
15.00
I Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej dzięk-błagalna w int. Krystyny i Andrzeja Liguda z ok. 25-tej r. ślubu oraz
o zdrowie i bł. Boże w rodzinie
II Do Op. Bożej, MBNP za wstawiennictwem św. Rity dzięk-błagalna w int. Józefa Wocka z ok. 50-tych
urodzin prośbą o dalszą op. Bożą i zdrowie w rodzinie
17.30
okazja do spowiedzi
18.00
I Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej dzięk-błagalna w int. rodziny Marka i Justyny za dzieci, rodziców,
Msza św.
dziadków i najbliższych
niedz.
II Za ++ Pawła Wurst, Marię, Franciszkę, Teklę, Piotra, Huberta, Pawła Przybyła, Wincentę, Hermana
Wurst, 4 szwagierki, Annę, Józefa Mróz, ++ z pokrew.
III Do Op. Bożej, MBNP dzięk-błaga. w int. Brygidy i Tomasza Gogolok z ok. I r. ślubu, o zdrowie i bł. Boże
Niedziela 28.04.2019r. Niedziela Miłosierdzia Bożego
kolekta na potrzeby naszego kościoła
7.30
Do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą op. Bożą oraz zdrowie w
rodzinie Hildegardy i Norberta Wieszala z ok. 30-tej r. ślubu
j.n.9.00
10.30

Msza św. szkolna

I Do Op. Bożej, MBNP dzięk-błagalna w int. Kariny i Bolesława z ok. 35-tej r. ślubu
II O szczęśliwą wieczność za ++ rodziców Bronisławę, Ignacego Tomechna, Franciszkę, Ferdynanda
Kampczyk, ++ szwagrów, siostrę, dziadków z obu stron
F 12.00
Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. Florentyny i Ludwika Kochanek z ok. 60-tej r. ślubu o zdrowie i bł.
Boże dla dzieci z rodzinami
14.00
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Najserdeczniejsze życzenia dla naszych jubilatów:
Alicji i Roberta Blach – z ok. 10-tej r. ślubu
Krystiana Pudelko – z ok.40-tych urodzin
Antoniego Damboń – z ok. 60-tych urodzin
Krystyny i Andrzeja Liguda – z ok. 25-tej r. ślubu
Józefa Wocka – z ok. 50-tych urodzin
Hildegardy i Norberta Wieszala – z ok. 30-tej r. ślubu
Kariny i Bolesłąwa - z ok. 35-tej r. ślubu
Florentyny i Ludwika Kochanek – z ok. 60-tej r. ślubu

