
Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, 
czyli Męki Pańskiej 

Która łączy zapowiedź królewskiego triumfu Chrystusa i orędzie Jego Męki. Naśladujemy tych, którzy wyszli na ulice Jerozo-
limy z palmami w ręku na spotkanie Pana i śpiewali nabożnie „Hosanna Synowi Dawidowemu”! 
W tę niedzielę 29 marca o godz. 21.00 – wyruszymy ulicami naszej parafi i w parafi alną drogę krzyżową. Zapraszam wszyst-
kich ze świecami i lampionami!

Plan dni Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych
WIELKI PONIEDZIAŁEK, 30 MARCA – Msza św. o godz.18.30 
WIELKI WTOREK, 31 MARCA – jest w naszej wspólnocie Dniem Pojednania – Wielkanocnej Spowiedzi św. z udziałem zapro-
szonych spowiedników. 

Okazja do spowiedzi: rano od godz. 9.00-12.00, po południu od godz. 16.00-20.00.
Msze św. – o godz. 11.30 na zakończenie porannej spowiedzi, wieczorna o godz. 18.30. W czasie Mszy św. przerwa 
w spowiedzi. 

WIELKA ŚRODA, 1 KWIECIEŃ – Msze św. o godz. 9.00 i 18.30. 
WIELKI CZWARTEK, 2 KWIECIEŃ – Wspólne Nieszpory o godz.18.00, o godz. 18.30 Msza św. Wieczerzy Pańskiej – pamiąt-
ki ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00 w tzw. Ciemnicy 
WIELKI PIĄTEK, 3 KWIECIEŃ – Obowiązuje post ścisły!

Od godz.10.00 – Jutrznia i całodzienna adoracja przy ołtarzu adoracji 
godz. 12.00 – odmówimy z brewiarza modltwę południową
godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego
godz. 18.00 – odmówimy nieszpory wielkopiątkowe
godz.18.30 - Liturgia Wielkopiątkowa, pamiątka śmierci Chrystusa, liturgia słowa, komunia św., adoracja krzyża i Naj-
świętszego Sakramentu. Odśpiewamy Gorzkie Żale. Adoracja w kaplicy do godz. 22.00.

WIELKA SOBOTA, 4 KWIECIEŃ – Święcenie potraw będzie się odbywać przed kościołem (o ile pozwoli pogoda) od godz.11.00 
do godz.15.00 (co 15 minut).
W czasie święconki zbierać będziemy dziecięce skarbonki jałmużny wielkopostnej. Będzie też czynny nasz sklepik z pamiąt-
kami! Jak co roku będę też prosił o włączenie się w daninę diecezjalną!

Plan adoracji przy Grobie Pańskim
Godz. 10.00 – Odprawimy Jutrznię wielkosobotnią
10.00-11.00 – Grupa Modlitwy św. Ojca Pio 
11.00-12.00 – Dzieci klas II z rodzicami
12.00-13.00 – Zespół dziecięcy i Familia oraz dzieci szkolne
13.00-14.00 – Rada duszpasterska i ekonomiczna, Szafarze komunii św.
14.00-15.00 – Wspólnota Żywego Różańca dorosłych nabożeństwo I-sobót miesiąca
15.00-16.00 – Chór parafi alny „Rotondo”
16.00-17.00 – Adoracja rodzin – przewodniczy Domowy Kościół
17.00-18.00 – Duszpasterstwo młodzieży, kandydaci do bierzmowania
18.00 – Odprawimy nieszpory z brewiarza
18.00-19.00 – Wspólnota modlitewno-biblijna
19.00-21.00 – Adoracja prywatna parafi an 
godz. 21.00 – Wigilia Paschalna – Najpiękniejsza liturgia w ciągu roku! (przynosimy świece) rozpoczynamy świętowanie 
Zmartwychwstania. 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa odmieniło losy i dzieje świata!
Wszystko się odmieniło! Odtąd mamy jasno określony kierunek – niebo! 
Wielu łask Zmartwychwstałego, dla Was Drodzy nam parafi anie!
Gorliwości i pięknej naszej wspólnej dogi do świętości i do Boga...

ks. proboszcz Andrzej Herkt
ks. wikariusz Tomasz Matuszak
ks. rezydent Stanisław Duda



W NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 5 KWIETNIA Msza św. nawiązująca do dawnej tradycji – porannej Rezurekcji o godz. 6.00 
w intencji parafi an. Podobnie jak Niewiasty przyszły rano do Grobu Chrystusa i zastały go pustym, podobnie i my chcemy 
radować się pustym grobem i Zmartwychwstaniem.

Pozostałe Msze św. w Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia: 9.30, 11.00, 12.15 i 18.30. (Nie będzie Mszy św. o godz. 8.00!)
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 6 KWIETNIA – porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę: 8.00, 9.30, 11.00, 12.15 i 18.30.
Następna niedziela, II Wielkanocna – 12 kwietnia, kiedyś tzw. „Przewodnia” bądź „Biała”, od kilkunastu lat jest Niedzielą 

Miłosierdzia. Spotkamy się wtedy o godz.15.00 w Godzinie Miłosierdzia na Adoracji Najświętszego Sakramentu i Koronce do 
Bożego Miłosierdzia.

A od poniedziałku 13 kwietnia zmieniamy porządek Mszy św. w tygodniu. Od tego dnia Msze św. poranne będą o godz. 
8.00 codziennie, zaś wieczorna Msza św. pozostanie bez zmian o godz.18.30.

Duszpasterstwo Młodzieży!
Chyba każdy zna uczucie oczekiwania na piątkowy wieczór – początek weekendu, odpoczynek od szkoły i pracy. Dla nas jed-
nak piątek wieczór oznacza dużo więcej, gdyż jest to dzień spotkań Duszpasterstwa Młodzieży. 

Wszystko zaczęło się na początku września 2008 r., kiedy to ks. Paweł Froelich ogłosił, że szuka chętnych do grupy mło-
dzieżowej. Na pierwszym spotkaniu, na którym pojawiły się zaledwie dwie osoby, trudno było przewidzieć jak to się dalej 
potoczy, stopniowo jednak było nas coraz więcej. Dziś, po przeszło sześciu latach do Duszpasterstwa należy ponad trzydzie-
ści osób! Zmienił się skład (niektórzy dorośli i działają już w Duszpasterstwach Akademickich), zmieniali się Duszpasterze 
i formuła spotkań, pozostało jednak to, co dla naszej wspólnoty jest najważniejsze – chęć spotkania z Panem Bogiem i dru-
gim człowiekiem oraz jedyna w swoim rodzaju atmosfera. 

Rozpoczynamy zawsze Mszą Świętą o godzinie 18.30, w którą staramy się włączać przygotowując czytanie, psalm i mo-
dlitwę wiernych. Następnie przechodzimy do salki parafi alnej, gdzie ma miejsce druga część spotkania, nazywana częścią 
formacyjną. Zaczynamy ją modlitwą, a potem przyjmuje rozmaite formy – czasem jest krótkim wykładem na jakiś temat 
związany z wiarą lub Kościołem, czasem pracą w grupach lub dyskusją. Po zakończeniu części formacyjnej przychodzi czas 
na pogaduchy przy herbatce i ciasteczku (nasze dziewczyny potrafi ą piec prawdziwe cuda!) oraz na zabawę integracyjną. 
Jest to doskonała okazja, żeby lepiej się poznać, pośmiać, czy powygłupiać. Spotkanie kończy wspólna modlitwa.

Spotkania są podstawą działalności Duszpasterstwa, jednak DM nie ogranicza się do piątkowych wieczorów. Przede 
wszystkim ważnymi wydarzeniami są coroczne wyjazdy letnie i zimowe. Zimą zwiedzaliśmy już Częstochowę, Kraków i War-
szawę, a także byliśmy w Nadziejewie i Żywcu. Z kolei latem odwiedziliśmy Kamienicę, Świętno i Pstrążną. W trakcie roku 
szkolnego również się nie nudzimy – organizujemy wycieczki (np. rowerowe lub do kina, czy na łyżwy) oraz różne akcje, 
z których najbardziej znana jest chyba Parafi alna Gra o Świętych.

W najbliższe wakacje wybieramy się do Szklarskiej Poręby. Wyjazd odbędzie się w terminie 26 lipca do 2 sierpnia i za-
praszamy na niego nie tylko członków Duszpasterstwa, ale wszystkich w wieku 13-17 lat (po szóstej klasie), którzy chcieliby 
przeżyć z nami przygodę! Wszystkie szczegóły znajdują się na plakatach (gazetka z tyłu kościoła i gablota przy wejściu bocz-
nym). Zainteresowanych wyjazdem, a także wszystkich, którzy zastanawiają się, czy nasze Duszpasterstwo to miejsce dla 
nich zapraszamy także na piątkowe spotkania! 

Ogłoszenia: Ministranci!
Służba Liturgiczna naszej parafi i liczy już ponad 40 członków i ciągle się rozwija. Poza codzienną Służbą przy Ołtarzu 
Pana, działamy i udzielamy się we wszystkich dziełach ministranckich w dekanacie oraz w wielu w ramach archidiece-
zji. Ciągle zapraszamy nowych młodych, którzy chcą tak jak my dzwonić dzwonkami, rozkładać kielich, zgłębiać tajem-
nice Eucharystii czy reprezentować parafi ę w rozgrywkach sportowych. Wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie 
www.ministrancistrzeszyn.pl.tl

Zespół przygotowujący Światowe Dni Młodzieży:
Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży zapoczątkowaliśmy 21 marca. Jest to grupa młodych ludzi, którzy chcą czyn-
nie pomóc w przygotowaniach parafi alnych do tych wydarzeń oraz jechać potem wspólnie do Krakowa w 2016 roku. Wszyst-
kich młodych, a zwłaszcza studentów, serdecznie zapraszamy do poświęcenia chwili czasu. Następne spotkanie 16 kwietnia 
o godz. 20.00! „Błogosławieni miłosierni, albowiem Oni miłosierdzia dostąpią.”

Parafi alny Zespół Caritas 
Powstał w naszej parafi i 30 listopada 2014 r. Jest pewnie jednym z najmłodszych w archidiecezji. Ale zabrał się do pracy 
dość szczerze! Piękną inicjatywą było zorganizowanie pomocy na Wielkanoc – parafi i Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. 
Floriana na Jeżycach w Poznaniu. U nas nie ma tylu potrzebujących, tamtejszy Zespół Caritas opiekuje się na stałe około 
400 podopiecznymi. Tak myślę, że będzie to nasza zaprzyjaźniona wspólnota. Spotkania „Caritas” będą się odbywały 
w pierwszy wtorek miesiąca po wieczornej Mszy św. Zespół też czeka na potrzebujących na dyżurach, które pełni w każ-
dy wtorek po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00. Do zespołu możesz dołączyć, jeśli chcesz pomagać! Na dalsze inicjaty-
wy – liczymy. 

Zapraszamy na nasze parafi alne pielgrzymki
1. Na Podlasie: 27-30 czerwca.
2. Amsterdam, Paryż, Bruksela: 3-12 sierpnia.
3. Fatima, Santiago de Compostella: 17-24 sierpnia.
Szczegółowe programy są na naszej stronie internetowej www.pio.archpoznan.pl w aktualnościach. Są jeszcze wolne miejsca!


