
Symboliczny Gest
Zachęcamy wszystkich wiernych, by na Drogę 

Krzyżową zabrali ze sobą krzyże jako wraz wiary 
w Chrystusa, który oddał za nas swoje życie.
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Bądźcie moimi 
świadkami 

Przebieg Wydarzenia
Wydarzenie rozpoczniemy katechezą w Niedzielę Palmową podczas 

Mszy św.  Liturgię w tym dniu przygotowują poszczególne Rejony. 
W Wielki Piątek na Drogę Krzyżową zabierzemy ze sobą krzyże,  które 

będziemy unosić w górę w czasie modlitwy: Któryś za nas cierpiał rany ...
Dlaczego taki gest?
Możemy zauważyć jak z naszego życia powoli znikają symbole religijne.  

W wielu naszych mieszkaniach nie ma już powieszonych krzyży, świętych 
obrazów a nawet pamiątek z I Komunii św.  Zdarza się czasami, że są wy-
rzucane na śmietnik jak niepotrzebne i zużyte przedmioty, a na ich miejsce 
wiesza się  obrazy nie związane z naszą wiarą. 

Wchodzący do domu goście czasami nie wiedzą czy tu mieszkają chrześ-
cijanie, bo nic na to nie wskazuje. Może ktoś zapytać, a cóż w tym złego? 
Najbardziej bolesnym doświadczeniem dla rodzica byłaby sytuacja w której 
np. jego własne dzieci wstydziły by się do niego przyznać.  

Czy zatem Bóg również nie cierpi kiedy jego własne dzieci się do Niego 
nie przyznają i wstydzą się Go. Tym bardziej, że nie czynią tego z obawy 
przez prześladowaniem, śmiercią ale ze względy na modę, dzisiejszą po-
prawność czy w imię źle pojętej tolerancji. 

Chrystus oczekuje od nas takiej postawy, w której ukażemy naszą praw-
dziwą tożsamość chrześcijańską. To znaczy my sami, nasz dom, nasze 
miejsca pracy, wypoczynku i życia stanie się czytelnym znakiem wiary w 
Chrystusa.  Odkryjmy w sobie znak dziecka Bożego wpisany w twoje serce 
podczas chrztu i bierzmowania. 



Pożyteczne informacje:
1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy okres 
Wielkiego Tygodnia. Dzień ten jest pamiąt-
ką uroczystego wjazdu Pana Jezusa do 
Jerozolimy.
2. Triduum Paschalne rozpoczynamy li-
turgią Wielkiego Czwartku. Jest to dzień 
ustanowienia Eucharystii i sakramentu 
kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
o godz. 1800. Po Mszy św. Posłańcy wezmą 
chlebek dla swoich wspólnot, gdzie po 
liturgii spotkają się na modlitwie i łamaniu 
chlebem oraz składaniu sobie życzeń. To 
spotkanie z dzieleniem się chlebem or-
ganizują wszystkie Grupy Sąsiedzkie. Po 
liturgii adoracja Chrystusa w Ciemnicy do 
godz. 2400.
3. Wielki Piątek jest dniem śmierci Chry-
stusa. Liturgię rozpoczynamy Drogą krzy-
żową o godz. 1600 na osiedlu Bobrowniki. 
Bezpośrednio po Drodze Krzyżowej będzie 
uroczyste nabożeństwo z odczytaniem Męki 
Pańskiej i adoracją Krzyża. Po nabożeń-
stwie całonocna adoracja Grobu Pana 
Jezusa do soboty, do godz. 1400.
4. Plan adoracji z piątku na sobotę:
od godz. 2100- 2200 Domowy Kościół 
od godz. 2200 - 2300 - Legion Maryi
od godz. 2300 - 2400  - Młodzież
od godz. 2400- 0100  - Rejon I 
od godz. 0100- 0200  - Rejon II 
od godz. 0200 - 0300  - Rejon III 
od godz. 0300 - 0400   - Rejon IV
od godz. 0400 - 0500  - Rejon V

od godz. 0500 - 0600 - Rejon VI
od godz. 0600 - 0700  - Rejon VII
od godz. 0700 - 0800  - Dzieci
5. Dla powracających z zagranicy i chorych, 
którzy nie mogli skorzystać z sakramentu 
pokuty w czasie rekolekcji będzie możliwość 
spowiedzi św. w czasie całonocnej adoracji 
w Wielki Piątek.
6. Zapraszamy górników w mundurach do 
straży przy Grobie Pańskim. Zapraszamy też 
harcerzy, harcerki, Akademię Młodzieżową, 
ministrantów i lektorów. Zapisy w zakrystii.
7. W Wielką Sobotę od godz. od 800 co godzi-
nę do godz. 1400 będziemy święcić pokarmy. 
I ostatnie poświęcenie pokarmów o godz. 
1800. W Sufczynie o godz. 1000. Podczas li-
turgii święcenia pokarmów głoszona będzie 
katecheza przygotowująca do chrześcijań-
skiego przeżycia Świat Wielkanocnych. 
8. Główne nabożeństwo Wigilii Paschal-
nej rozpocznie się o godz. 2000. W czasie 
liturgii będziemy odnawiali przyrzeczenia 
chrzcielne, prosimy o przyniesienie świec. 
Przynieśmy też ze sobą zabezpieczenia na 
wosk, aby go nie rozlewać. Po Mszy św.  
i radosnym Alleluja zakończymy uroczy-
stości procesją rezurekcyjną ze świecami, 
wielbiąc Chrystusa Zmartwychwstałego.
9. W Niedzielę Zmartwychwstania Pań-
skiego Msza św. rezurekcyjna o godz. 600, 
a następna o godz. 830. W Wielką Niedzielę 
i Poniedziałek Msze św. jak w każdą nie-
dzielę, z wyjątkiem Mszy o godz. 1600. O tej 
godzinie Mszy św. nie będzie. 

Świadectwa 
Kiedy patrzę wstecz, wydaje mi się, że w różnych okresach mego ży-

cia doświadczałam spotkania z Chrystusem przy różnych stacjach Drogi 
Krzyżowej. Identyfikowałam się wtedy w sposób szczególny z krzyżem, 
jakim było na przykład niesprawiedliwe osądzenie, wyszydzenie, dźwiganie 
krzyża trosk czy upadania pod ciężarem życiowych problemów. Spotyka-
łam w swoim życiu osoby, które pomagały mi w trudnych chwilach, dzięki 
którym szłam dalej. 

Uczestniczenie w Drodze Krzyżowej powala mi zobaczyć moje życie 
wielowymiarowo. Czasami jestem sędzią, czasami rzymskim żołnierzem, 
czasami dobrą Weroniką, albo Szymonem, który pomógł nieść krzyż Je-
zusowi. 

To niezwykłe, jak odległe o tysiące lat wydarzenie śmierć Jezusa na 
Krzyżu, dotyka mojego życia, zmienia je. Pokazuje jakim jestem czło-
wiekiem. Wejście na Drogę Krzyżową to dla mnie wejście na poznawania 
prawdy o sobie i o zbawieniu, które przyniósł mi Jezus.

Marzena
Echo minionych wydarzeń

Wydarzenie związane z wizytą duszpasterską dawało nam wiele 
radości płynącej ze spotkania z sąsiadami i z kapłanem. Choć trudno 
nam co miesiąc zebrać się na spotkanie grupy sąsiedzkiej to jednak na 
spotkanie opłatkowe przychodzi większość mieszkańców.

Z tęsknotą wspominaliśmy te spotkania, gdy było nas więcej, były 
z nami dzieci, które obecnie już wydoroślały i założyły własne rodziny. 
Ale i tak to wydarzenie jest dla nas czasem radosnego świętowania i 
doświadczenia, że dobrze być razem.

Elżbieta 
Wizyta Duszpasterska i związany z nim opłatek dla grup sąsiedzkich 

jest dla nas zawsze okazją do spotkania się z sąsiadami, często także 
z tymi, z którymi na co dzień nie mamy bliższych relacji. Tak też było i 
w tym roku. Spotkaliśmy się w miłej i serdecznej atmosferze z naszym 
kapłanem.  Po wysłuchaniu katechezy połamaliśmy się opłatkiem, skła-
dając sobie życzenia. To spotkanie było pełne radości i wdzięczności 
za każdą osobę.

Parafianka

Wy mówicie:
Dlaczego mam świadczyć czy nie wystarczy, że wierzę?
A Ja wam powiadam: 
Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Czło-
wieczy do niego wobec aniołów Bożych. Łk 12, 8
Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczyn-
ków. Jk 2, 26  


