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Przed 26 laty Jan Paweł II ogłosił Niedzielę Palmową Diecezjalnym
Światowym Dniem Młodzieży. W diecezji kaliskiej, zgodnie z wieloletnią
już tradycją, takie spotkanie odbywa
się na najwyższym wzniesieniu Wielkopolski, przy Jubileuszowym Krzyżu.
Tegoroczne, mimo kapryśnej aury,
zgromadziło w tym miejscu młodzież
z wielu zakątków naszej diecezji.
Wcześniej uczestnicy spotkania przybyli do Ośrodka Duchowości „SAMOTNIA”. Tam w oczekiwaniu na ordynariusza kaliskiego bp. Stanisława
Napierałę, wysłuchali orędzia Benedykta XVI. Towarzyszyła im także religijna muzyka.

RADUJCIE
SIĘ W PANU

Obrzędy Niedzieli Palmowej zapoczątkowało poświęcenie przyniesionych palm (najwyższa z nich
miała 3,5m), po czym rozpoczął się
przemarsz barwnego orszaku spod
„Samotni” pod Krzyż Wielkopolski.
Tu, u stóp góry zwieńczonej Krzyżem,
nastąpiła główna część uroczystości
- koncelebrowana msza święta, której
przewodniczył S. Napierała. Dla księdza
biskupa uroczystość ta miała dodatkowy, osobisty wymiar. Jest wielce
prawdopodobne, że jako ordynariusz
diecezji spotkał się w tym roku po raz
ostatni z młodzieżą na Górze Krzyża,
a to w związku z osiągnięciem wieku
biskupa-seniora.
Dokończenie na str. 13.

Niech wielkanocne
„Alleluja” wleje w nasze
serca nadzieję, radość,
miłość…
Czytelnikom „Czasu
Ostrzeszowskiego”
życzymy
dobrych, wesołych
i ciepłych świąt

Fot. W. Juszczak

redakcja

KWIETNIOWA DZIEWCZYNA

Rozbłysła radość blaskami słońca,
znów w Wielkanocny poranek,
wdzięcznością nieba i ziemi bez końca
w ten cudu dzień – Zmartwychwstanie.
/Zofia Ewa Szczęsna/

Wszystkim mieszkańcom Ziemi Ostrzeszowskiej życzymy,
aby nadchodzące Święta Wielkiej Nocy wypełniły wiara, nadzieja i miłość,
a Chrystus Zmartwychwstały przyniósł do naszych rodzin radość, pokój i szczęście!
Burmistrz
Miasta i Gminy Ostrzeszów
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/-/ Edward Skrzypek

Patrycja

Wszystkim MieszkaĔcom ziemi ostrzeszowskiej
wielu radosnych spotkaĔ i szczĊĞliwych przeĪyü,
wszelkiej ob¿toĞci, zdrowia, wiosennej energii
oraz pomyĞlnoĞci zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej
z okazji ĝwiąt Wielkanocnych
w imieniu samorządu powiatu ostrzeszowskiego Īyczą
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Ostrzeszowie
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