
 

 

 
 

 

       
 

Biuletyn nr 20 
 

   „ Za wszystkich umarł Chrystus po to,aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla 

Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał”(2Kor.5,15). 

 

 

Drodzy Parafianie i Rodacy mieszkający na terenie naszej Parafii ! 

 

 

   Przed nami radość Świąt Wielkanocnych, którą będziemy przeżywać z całym 

Kościołem. Będziemy kolejny raz wpatrywać się w pusty grób Chrystusa i 

kontemplować oblicze Zmartwychwstałego oraz rozważać Jego zwycięstwo nad 

śmiercią, piekłem i szatanem. Każdego roku w tym okresie mocniej wyznajemy naszą 

wiarę w Zmartwychwstanie Jezusa i uświadamiamy sobie nasze kiedyś 

zmartwychwstanie. Prawda o zwycięstwie życia nad śmiercią stanowi fundament 

naszej chrześcijańskiej wiary. Tę moc naszej wiary, potęgę miłości w 

Zmartwychwstałego Chrystusa oraz nadzieję, że i my dostąpimy zmartwychwstania 

wyrażamy także radosnym wołaniem” Alleluja, Chrystus zmartwychwstał – 

prawdziwie zmartwychwstał. 

 

   Drodzy Bracia i Siostry! 

      Z racji przeżywania Wielkiej Nocy, życzę Wam radości, która jest darem 

Zmartwychwstałego Pana. Życzę także, aby spotkanie ze Zmartwychwstałem, który 

jest stale obecny na drogach naszego życia, stało się dla Was źródłem głębokiej wiary 

i pokoju serca. Niech Jego łaska umacnia Was w wypełnianiu codziennych zadań i 

zachęca do wierności Bożym przykazaniom. Trwajmy w komunii z Chrystusem 

Zmartwychwstałem i z nową siłą stawajmy przed światem, ażeby świadczyć: Chrystus 

naprawdę zmartwychwstał. 
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Ogłoszenia duszpasterskie – wielki Post – 2019 
Droga krzyżowa w każdy piątek o godz: 18.15 w kościele M. Bożej Bolesnej 

Rekolekcje wielkopostne: 
Niedziela Palnowa 14.04. Msze święte jak w każdą Niedzielę 

Poniedziałek 15.04. Bognor – kł M.Bożej Bolesnej – spowiedź od 17.30, a o 19.00     

Msza św z kazaniem 

Wtorek 16.04. Bognor – kł M.B. Bolesnej – Msza św. z kazaniem o 19.00 

Środa 17.04 Bognor – kł M.B. Bolesnej – Msza św. z kazaniem o 19.00 

Nauki rekolekcyjne wygłosi: Ks Maciej Będziński sekretarz krajowy Papieskich Dzieł 

Misyjnych w Warszawie 

Niedziala Palmowa – 14.04 – święcenie palm –na początku Mszy św. 

Triduum sacrum – trzy święte dni: Wielki Czwartek, W. Piątek i W. Sobota. 

Wielki Czwartek- Msza św.Wieczerzy Pańskiej- Rose Green –godz.19.oo w tym dniu 

można zyskać odpust zupełny za odśpiewanie po Komunii Świętej Hymnu „ Przed tak 

wielkim Sakramentem” lub za przynajmniej półgodzinną adorację Najśw. Sakramentu. 

Wielki Piątek: Liturgia Męki Pańskiej- Rose Green – godz.19.00 składa się z trzech części: 

liturgii słowa, adoracji Krzyża i Komunii św. za pobożny udział w adoracji Krzyża i 

ucałowanie go – można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

Wielka Sobota:wigilia Paschalna – Rose Green –godz.19.00: 

a) Liturgia światła – poświęcenie ognia i Paschału 
b) Liturgia słowa – czytania ze St.i Nowego Testamentu oraz odnowienie przyrzeczeń 

chrztu św.(przynosimy świece) 
c) Msza św. 

 
Wielka Sobota – święcenie pokarmów: 

Bognor Regis – kł M.Bożej Bolesnej – od 8.15 – 9.15 

Chichester – kł św. Ryszarda – godz. 10.00 

Goring–By–Sea – kł św. Męczenników Angielskich – godz: 11.15 
 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: 

 
Msza św. Rezurekcyjna 21.04.2018 – w kle M.Bożej Bolesnej w Bognor – godz. 6.00 

 

Kolejne Msze św. w tym dniu: 

Chichester – godz. 12.00 

Bognor Regis – godz. 16.00 

Goring – By- Sea – godz. 18.00 

Poniedziałek Wielkanocny 22.04.2018 – Msze św.: 

Chichester – godz. 12.00 

Bognor Regis – godz. 16.00 

Na powyższe spotkania modlitewne – serdecznie zapraszają: 

Ks Maciej Będziński -  rekolekcjonista i O. Antoni Prosowicz – proboszcz 

W II i IV niedzielę miesiąca – na Rose Green – Msza św.dla dzieci o godz.9.00, a o 8.15 

katecheza dzieci I komunijnych które przystąpią do sakramentu w 2020 roku. 


