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1. Przed nami najważniejsze dni w Roku Liturgicznym: Wielki Tydzień i Triduum Paschalne;

 WIELKI CZWARTEK –  Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. Po jej
zakończeniu adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 22.00.

 WIELKI PIĄTEK –  Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz.  18.00. Zachęcamy do
adoracji  Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy, którą rozpoczniemy  o godz.  7.00.  O godz.
15.00  Koronka  do  Miłosierdzia  Bożego  i  rozpoczęcie  nowenny  przed  Świętem  Bożego
Miłosierdzia,  a  o  17.30  Droga  Krzyżowa.  Po  zakończeniu  Liturgii  Męki  Pańskiej  adoracja
Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim do godz. 22.00.  W Wielki Piątek obowiązuje
post ścisły. 

 WIELKA SOBOTA – Od godz. 7.00 adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.
Święcenie pokarmów na stół wielkanocny o pełnych godzinach od 7.00 do 12.00.  Msza Św.
Wigilii  Paschalnej rozpocznie  się  o  godz.  19.00  i  zakończy  procesją  rezurekcyjną.  Liturgii
przewodniczył będzie Jego Ekscelencja Biskup Kazimierz Górny. Ze względu na odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych  prosimy przynieść ze sobą świece.

2. Na adorację Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie - czy to  w Ciemnicy, czy w Grobie
Pańskim - zapraszamy wszystkich. Niech nikogo z nas nie zabraknie przy Chrystusie w tych chwilach
upamiętniających największe tajemnice naszej wiary. Na stoliku po prawej stronie ołtarza wystawione są
listy z godzinami adoracji, przy których dla orientacji możemy zaznaczyć swoją planowaną obecność,
tak by o każdej porze nie zabrakło czuwających.

3. W niedzielę i poniedziałek wielkanocny nie będzie mszy świętej o godz. 20.00.

4. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii – w Wielki Wtorek, 27 marca, w godzinach: 10.30 – 12.00
i 16.00 – 19.00. 

5. We wtorek po mszy św. Parafialny Zespół Caritas wydawał będzie paczki żywnościowe dla najbardziej
potrzebujących rodzin.

6. W Wielki  Czwartek  od  8.30  odwiedzimy chorych i  wiekiem osłabionych  z  posługą  sakramentalną.
Możemy ich zgłaszać w zakrystii.

7. Spotkanie ministrantów i lektorów  w Wielki Czwartek o godz. 11.00.

8. W ubiegłą niedzielę do Wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci zapisało się 96 osób. W najbliższym
czasie poinformujemy o comiesięcznej mszy św. dla tej wspólnoty.

9. Dzisiejsza  taca  przeznaczona  jest  na  spłatę  budowlanego  kredytu,  a  ofiary  z  puszek  na  dekorację
i kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu. Dziękujemy za składane ofiary.

10.Dzisiaj przed mszą św. o godz. 9.00 katecheza dla dorosłych, a  godz. 16.15 Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym. Serdecznie zapraszamy.

11.Zachęcamy do nabywania i czytania katolickiej prasy i życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli
i całego Wielkiego Tygodnia.


