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Nasza Droga Krzyżowa
Chrześcijanie w ostatnim czasie otrzymali nowy krzyż. Ten krzyż wkładają nam,
uczniom Chrystusa, różne środowiska walczące z wiarą. Próbują nam odebrać krzyż,
zakazać go w miejscach publicznych. Krzyżem dla nas staje się ich walka z krzyżem.
Różne są rodzaje krzyża. Poniesiemy i ten.
Pamiętasz ostatnią Drogę Krzyżową, odprawianą przez Jana Pawła II, na kilka dni przed
śmiercią? W czasie rozważań prowadzonych
w Koloseum, siedział On w swojej kaplicy. Gdy
zbliżały się ostatnie stacje, wziął krzyż, przytulił się do niego i tak trwał.
Myślę, że chcemy Go naśladować. Ty możesz się również przytulić do krzyża, do miłości
Boga objawionej w męce Jezusa Chrystusa.
Zapraszam w Niedzielę Palmową - Niedzielę Męki Pańskiej - 28 marca na godz. 20.00 na
Drogę Krzyżową. Nabożeństwo to odprawimy
w Alei Jana Pawła II w Łubiance. Tradycyjnie liczę na mieszkańców Alei Jana Pawła II
oraz na instytucje tam się znajdujące, liczę na
okazałe udekorowanie całej ulicy. Wzdłuż Alei
ustawione będą krzyże, które wyznaczą czternaście stacji. Na krzyżach będą płonące znicze.
Wszystkich uczestników proszę o przyniesienie świec lub zniczy. Złożymy je wzdłuż Alei
lub na koniec, pod figurą Chrystusa Króla, przy

Wyjazd na beatyfikację
W niedzielę 6 czerwca, w Warszawie
na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbędą się uroczystości beatyfikacyjne Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki. UG
w Łubiance organizuje z tej okazji wyjazd
do stolicy. Koszt 20 zł od osoby.
Zapisy przyjmowane są w Urzędzie
Gminy w Łubiance (pokój nr 5). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Tadeusz Wierzbowski

Papież Jan Paweł II jest Honorowym Obywatelem naszej gminy i patronem Gimnazjum z Brąchnowie

której odmówimy modlitwę o rychłą beatyfikację, odśpiewamy Apel Jasnogórski, a na zakończenie kapłani udzielą błogosławieństwa.
Podejmiemy wielki krzyż misyjny. Poniosą
go w naszym imieniu strażacy. Rozważania
oparte na słowach Jana Pawła II odczytywać
będą przedstawiciele poszczególnych wspólnot: Rad Parafialnych, Akcji Katolickiej, Ży-

wego Różańca, Caritas Parafialnego i Caritas
Szkolnego, scholi parafialnej, animatorzy, którzy przygotowywali grupy młodzieży do sakramentu bierzmowania, Koła Misyjnego, dzieci z
zespołu Marwojki, Koła Gospodyń Wiejskich i
przedstawiciele samorządu.
Ks. Rajmund Ponczek

Caritas zaprasza na zabawę
Parafialne Koło Caritas, działające przy parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny
w Biskupicach, serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Charytatywnej Zabawie Tanecznej.
Impreza odbędzie się w sobotę 17 kwietnia
w świetlicy w Biskupicach, a rozpocznie się
już o godzinie 20.00.
Zabawę uprzyjemniać będzie profesjonalna orkiestra, organizatorzy przewidują również
liczne atrakcje i konkursy.

Koszt uczestnictwa w Charytatywnej Zabawie Tanecznej wynosi 140 zł od pary. W cenę
wliczone jest smakowite wyżywienie, przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Biskupicach.
Ci wszyscy, którzy są zainteresowani wspólną zabawą, powinni, w celu zgłoszenia chęci
uczestnictwa, skontaktować z się: Renatą Boniecką z Biskupic (nr tel. 56 678-86-69), Marią Syrocką z Brąchnowa (nr tel. 56 678-82-52)
lub Marzeną Kukowską z Warszewic (nr tel. 56
675-92-10).

