
Przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego na stole ustawiamy świecę.
Osoba dorosła: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!
Odpowiadamy: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!
Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego (Mk 16,1-7).

Z Ewangelii według świętego Marka.
«Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome
nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem,                
w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy
spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu                
i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę;         
i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie
Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce,
gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie
przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Osoba dorosła: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu
Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy
łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te
dary i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako
biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Odpowiadamy: Amen.

L I T U R G I A  D O M O W A

Wspólnie zbudujmy nasz kościół.
Pomimo trudności, rok 2021 to realizacja II etapu budowy.
Cegiełka na budowę kościoła w kwocie 5000zł do nabycia
w biurze parafialnym. Nazwisko ofiarodawcy zostanie
zamieszczone w wieży widokowej świątyni.
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Od września w naszej parafii rozpoczyna działalność Szkoła muzyczna- zapraszamy
do zapoznania się z ofertą edukacyjną na www.szkolamuzyczna-swarzedz.pl

Zbiórka
- żywności długoterminowej
- środków opatrunkowych
- środków czystości
- sprzętu rehabilitacyjnego (wózki, chodziki itp.)
- zużytej drobnej elektroniki (większe urządzenia typu lodówka, pralka,
zgłaszamy podając adres odbioru)
Każda pierwsza sobota miesiąca 8:00-12:00 w domu parafialnym.
Wspieramy Dom Dziecka w Lesznie, Hospicjum Dorosłych i Dzieci w Wilnie,
Caritas Poznań, jadłodajnie.
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Kino Lemoniada, Caffe Cammino, spotkania grup duszpasterskich: 
informacje na stronie parafialnej w zależności od sytuacji pandemicznej
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http://www.szkolamuzyczna-swarzedz.pl/


Chrzest

Pierwsza sobota i niedziela miesiąca podczas Mszy św. o 12:00 lub inny
termin po Mszy św.
Ustalając termin dwa tygodnie przed chrztem, przynosimy akt urodzenia,
zaświadczenie o ślubie katolickim, zaświadczenia rodziców chrzestnych           
z parafii ich zamieszkania (nie zameldowania) - wystarczy jeden rodzic
chrzestny
Chrzestnym może zostać osoba wierząca, praktykująca (coniedzielny udział
we Mszy św.), wybierzmowana, z ukończoną katechezą szkoły średniej
(chcąc uzyskać zaświadczenie należy okazać świadectwo szkolne)
Katecheza przedchrzcielna prowadzona przez siostry zakonne odbywa się        
w domu kandydata do chrztu przy udziale przede wszystkim chrzestnych,         
a także rodziców, w dowolnym terminie

Małżeństwo

Akt chrztu (nie starszy niż trzy miesiące – nie dotyczy osób ochrzczonych         
w naszej parafii).
Świadectwo ukończenia katechezy szkolnej.
Zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich.
Zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni przedmałżeńskiej.
Zaświadczenie o stanie wolnym, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego –
pobrane z USC nie wcześniej jak 6 miesięcy przed ślubem!!!.
Jeżeli narzeczeni mieszkają za granicą lub nie w tej parafii, winni w parafii
przebywania dokonać wszelkie formalności i uzyskać licencję upoważniającą
do zawarcia małżeństwa w innej parafii.
„Moją parafią” jest ta, na terenie której fizycznie przebywam przynajmniej           
3 miesiące. Nie ma znaczenia zameldowanie.
Spotkanie z kapłanem – nie później jak 5 miesięcy przed ślubem. Na to
spotkanie przynosimy WSZYSTKIE dokumenty oraz dane świadków zgodne     
z dowodem osobistym

Pogrzeb

Telefonicznie ustalamy termin pogrzebu oraz wpisania zgonu w księgę
zmarłych parafii pw. bł. Jolanty
Dokonujemy wskazania miejsca pochówku i opłaty prolongaty w parafii
farnej, która jest właścicielem cmentarza
Wybieramy dowolną firmę pogrzebową, która zajmie sie całością oprawy
ceremonii (wybór dowolnej firmy nie wiąże się z dodatkowymi kosztami)
Po 20 latach od pochówku (jeśli nie było kolejnego pogrzebu w danym
miejscu) można dokonać prolongaty na kilka lat by móc dalej dysponować
tym miejscem. Miejsca nieopłacone, zgodnie z prawem, mogą być
wykorzystane przez inna rodzinę.

Spowiedź

Pół godziny przed Mszą św. w dni powszednie

Sakramenty dla chorych
Odwiedziny chorych w pierwsze piątki miesiąca przez kapłana lub przez
szafarza w dowolne niedziele

Biuro parafialne

Wtorek, środa, czwartek po Mszy św.
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Święta Wielkanocne
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Podczas liturgii obowiązują obostrzenia sanitarne. Zachęcam do uczestniczenia
poprzez transmisję na stronie parafialnej www.bjolanta.pl

Spowiedź
piątek, 26 marca, 9:00-11:00, 15:30-17:00, 20:00-21:30
Wielki czwartek 
Msza św. ustanowienia Eucharystii o 19:00
Wielki piątek
Nabożeństwo Męki Pańskiej o 19:00
Całonocna adoracja
Wielka sobota
Święconka 9:00-11:00, 15:00-17:00, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych
Liturgia Wigilii Paschalnej o 21:00, zakończona możliwością przyjęcia komunii
św. przez 20 min po zakończeniu Mszy św.
Niedziela
Msze św. 7:00, 10:30, 12:00, 19:00
Poniedziałek wielkanocny
Msze św. 8:30, 10:30, 12:00, 19:00

wykonaj pisanki dla bezdomnych (jajka świeżo ugotowane na twardo)
dostarcz do kaplicy podczas święconki i zostaw przy grobie Pańskim
tego samego dnia trafią do jadłodajni by dzień później poczęstować
potrzebujących

Pisanka dla bezdomnych
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http://www.bjolanta.pl/

