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OGŁOSZENIA
Wielki Piątek – po liturgii
 Dziękujemy wam kochani za dzisiejszą obecność, dziękujemy tym, którzy włączyli się w
przebieg i oprawę dzisiejszej liturgii (lektorom, kantorom, chórowi i ministrantom).
Cieszymy się, że podczas adoracji krzyża mogliśmy odsłonić i poświęcić nowy krzyż w
głównym ołtarzu. Krzyż ten został wykonany w ciągu ostatnich 6 miesięcy przez
znakomitego artystę-rzeźbiarza Rafała Namiotę. Dziękujemy mu dzisiaj za to dzieło i
mamy nadzieję, że ten krzyż pobudzi waszą wyobraźnię i wzniesie myśli ku cierpiącemu
Chrystusowi - że będzie się wam przed Nim dobrze modliło i wyprosicie obfite łaski.
Oczywiście ten krzyż to dopiero początek głównego ołtarza, bo będą jeszcze obok krzyża
figury św. Franciszka i patrona naszej świątyni Brata Alberta – ale to wszystko w swoim
czasie i w odpowiedniej kolejności. Dzisiaj składamy Bogu dzięki za tę pierwszą i
najważniejszą część. Wymagało to wiele pracy. Na początku myśleliśmy, że wystarczy
wymienić tylko figurę Pana Jezusa (która dotychczas była ze styropianu i papieru) ale
potem okazało się, że nowa ciężka figura z drewna (ważąca prawie 300 kg, wysokości 4,5
metra) nie utrzyma się na słabym krzyżu (wykonanym tymczasowo z cienkiej sklejki) więc został wykonany także nowy solidny krzyż z drewna z konstrukcją metalową
wewnątrz. Całość waży prawie pół tony. Postawienie krzyża okazało się niemałym
wyzwaniem. Pracowało nad tym wiele osób przez 3 dni i nawet noce. Dopiero sprzężenie
sił 12 osób podołało ostatecznie zadaniu. Dziękujmy zatem tym wszystkim którzy pomogli
w tym dziele. Koszt krzyża wyniósł nas ok 21 tyś. zł. (robocizna z materiałami). Muszę
jednak dodać, że jest to mocno obniżona cena w stosunku do cen jakie płaci się za takie
prace (bywają 2 razy większe), dlatego tym bardziej dziękujemy panu rzeźbiarzowi,
dodając, że niektóre prace wykonał gratisowo, nie biorąc np. nic za wykonanie krzyża.
Dziękuję
także
kilku
naszym
parafianom
pomagającym
w
pracach.
Zastanawiałem się, jak umożliwić wam wszystkim przyłączenie się do tego dzieła, aby
każdy miał w tym krzyżu jakąś bezpośrednią cząstkę, i myślę, że dobrze będzie, jak
przeznaczymy na ten cel składkę z następnej niedzieli Miłosierdzia – będzie to akurat 1
niedziela miesiąca. Każdy, kto będzie chciał się przyłączyć, może dać nieco więcej, luzem
czy w kopercie.
 A co dzisiaj? Za chwile przeniesiemy Pana Jezusa do Grobu (pięknego grobu zbudowanego
przez o. Cypriana). Adoracja w Grobie Pańskim będzie trwała przez całą noc. Aby
nikogo nie zabrakło podczas nocnej adoracji, zaproponowaliśmy poszczególnym blokom i ulicom
dyżury adoracyjne. Grafik dyżurów wywieszony jest w przedsionku kościoła i na stronie
internetowej parafii. Bardzo prosimy o nadzwyczajną gorliwość modlitewną w ten święty czas.

Przy grobie Chrystusa będzie także czuwała straż żołnierzy. Po przeniesieniu Pana Jezusa
najpierw odśpiewamy kolejna część Gorzkich żali, Godzinki o Męce Pańskiej oraz Koronkę
do Bożego Miłosierdzia. Potem modlitwy będą prowadzić przez całą noc wyznaczone
grupy, zachowując też chwile ciszy do prywatnej adoracji.
 Jutro – w Wielką Sobotę Święcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 8.00 do
15.00. O godzinie 15.00 odmówimy tak jak dzisiaj Koronkę do Bożego Miłosierdzia,
kontynuując nowennę przed uroczystością Bożego Miłosierdzia. Przez całą sobotę będzie
trwała adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim i adoracja krzyża (dla tych, którzy
dzisiaj nie mogli). Ofiary wrzucane do puszki przy krzyżu, przeznaczone są tradycyjnie na
utrzymanie miejsc w Ziemi Świętej. Przy wyjściu z kościoła będzie można jutro nabyć

„Chlebki Caritas” i dołączyć je do wielkanocnej święconki, by spożywając je podczas
śniadania wielkanocnego łączyć się z najbiedniejszymi. Sobotnia Liturgia Wigilii
Paschalnej rozpocznie się na placu przed kościołem o godz. 19.00. Prosimy o
przyniesienie ze sobą świec, gdyż będzie obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
(prosimy też o zabezpieczeniem swoich świec przed kapaniem wosku). Po liturgii
wieczornej kościół będzie otwarty do godz. 24.00.
2. Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy procesją rezurekcyjną o godz.
6.00 rano. Bardzo prosimy o dobre przygotowanie całej asysty procesyjnej – baldachimu,
chorągwi, feretronów, różańca itd. Prosimy o przygotowanie wszystkiego już w sobotę.
3. W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.

POŚWIĘCENIE KRZYŻA
Módlmy się:
Ojcze Niebieski, wielbimy dzisiaj Krzyż twojego Syna, Jezusa Chrystusa, na którym dokonało
się zbawienie świata i prosimy Cię, wzmocnij nasza wiarę, abyśmy mieli wiekuiste uczestnictwo
w owocach śmierci i Zmartwychwstania Twojego Syna.
Panie Jezu Chryste, Baranku Boży, który ofiarowałeś się za nas na krzyżu, prosimy cię
pobłogosław swój wizerunek rozpięty na tym krzyżu. Niech będzie on poświęcony + w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego, a wszyscy, którzy przed tym krzyżem będą się modlić i oddawać
cześć Bogu, niech otrzymają obfite błogosławieństwo, zdrowie duszy i ciała, niech utwierdzają
się w wierze, pomnażają dobre czyny i osiągną w tym znaku wiekuiste zwycięstwo. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen

