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CZEKAJĄC NA ZMARTWYCHWSTANIE
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Czas Wielkiego Postu już prawie za nami. Czekamy na najważniejsze
obrzędy Triduum Paschalnego, które będziemy przeżywać po raz kolejny. Co
wniesie ten święty czas w nasze życie? Czy odrodzi nas duchowo, umocni naszą
wiarę? To czas głębokiego zamyślenia nad sensem istnienia, wniknięcia
w zakamarki duszy, aby pojednać się z Bogiem, aby wybaczyć bliźnim. To czas
na uleczenie ran naszych serc. Wykorzystajmy każdy dzień Wielkiego Tygodnia,
na przygotowanie się na zmartwychwstanie Pana. Niech czas Świąt
Wielkanocnych będzie dla nas przybliżeniem boskich tajemnic, utwierdzeniem
KS R O M A N W O Ź N Y
P rze konaniu, jak wielką miłością obdarzył nas Bóg Ojciec - ofiarowując
PROBOSZCZ PARAFII
nam swojego jedynego Syna — Zbawiciela świata.
W oczekiwaniu na wydarzenia Wielkiej Nocy, niech pomogą Wam Drodzy
Parafianie, Czytelnicy „Naszego Kościoła" artykuły na temat przeżywania Triduum Paschalnego,
wartości chrztu jako sakramentu. Warte uwagi są wywiady przeprowadzone z Księdzem Biskupem
Leszkiem Leszkiewiczem, Panem Józefem Skitałem - organistą, czy Księdzem Jakubem
Bartczakiem. Godne zainteresowania są artykuły młodych redaktorów „Naszego Kościoła"echo „Walentynki dla Jezusa", wydarzenia organizowanego od kilku lat w naszej parafii. Wsłuchajmy
się także w głos naszych dzieci, które bacznie nas - dorosłych obserwują i mają do nas trochę
różnych „zastrzeżeń".
Trudno w tych kilku zdaniach zamieścić bogate w różne treści nasze parafialne pismo.
Zapewniam jednak, że warto po nie sięgnąć i choć na chwilę oderwać się od szarej, czasami
przytłaczającej codzienności, uśmiechnąć się do bliźniego, otrzeć łzy smutku, pamiętając o tym, że
tam gdzie łza, tam zakwita życie.
Niech nowe życie, którego znakiemjest Zmartwychwstały Je%us,
wypełni nas^e serca i rodzinne domy
pokojem, miłością i wspólnym przebywaniem tajemnic Wielkiej Nocy.
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Z ŻYCIA PARAFII
4-7

ŚWIĘCI ZNANII MNIEJ ZNANI

Prochem jesteś - Wielkopostne ćwiczenia
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Z ks- Jaku bem Ba"Czakie™

34-39 Byc dobrym jak chleb - sw. Brat Albert
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MŁODOŚĆ
- TO BRZMI
DUMNIE!
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11-13 Wywiad z p. Jozefem
Skitałem - Organistą
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W KOŚCIELE KATOLICKIM

14-19 Wywiad z bp L. Leszkiewiczem
20-23 Aby wykupić niewolnika, wydałeś swego
Syna
24-26 Wielkanocna radość dzielenia się jajkiem

WIARA W PRAKTYCE
27-30 Sakrament Chrztu Świętego

40-43 Skoczyliśmy w pełen miłości bok
Jezusa, a Ty?
44-49 Homilia ks. Jakuba Bartczaka
50.51
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C z e g o dzieci nle lublą u

dorosłych?

TOMASZ RĄPAŁA POLECA

52.55 Seminarium Duchowe - szkołą słuchania

KRĄG BIBLIJNY
31-33 Chrystus zmartwychwstał

RODZINA BOGIEM SILNA

DLA NAJMŁODSZYCH
56_61

chrysms zmartwychwstał! Alleluja!

