
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

14 kwietnia 2019 r.

1. Przed nami najważniejsze dni w roku liturgicznym: Wielki Tydzień i Triduum Paschalne;

 WIELKI  CZWARTEK –   Msza  św.  Wieczerzy  Pańskiej o  godz.  18.00.  Po  jej
zakończeniu  adoracja  Najświętszego Sakramentu  w Ciemnicy do godz.  22.00.  W Wielki
Czwartek nie ma Mszy św. 7-ej rano.

 WIELKI  PIĄTEK –  Liturgia  Męki  Pańskiej 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 procesją rezurekcyjną o godz. 19.00. 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. Wstąpmy do kościoła choć na chwilę, aby o każdej
porze  nie  zabrakło  czuwających.  Dla  orientacji  dla  tych,  którzy  dysponują  czasem  cały  dzień
w  zakrystii  wystawione  są  listy  z  godzinami  adoracji,  na  których  możemy  zaznaczyć  swoje
czuwanie.  W Wielką Sobotę o godz. 9.30 czuwanie przy Grobie Pańskim dla dzieci prowadzone
przez dziecięcą scholę.

3. W  Niedzielę  Zmartwychwstania  i  poniedziałek  wielkanocny  nie  będzie  Mszy  Świętej
o godz. 20.00.

4. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii – w Wielki Wtorek (16 kwietnia) w godzinach: 10.30 –
12.00 i 16.00 – 19.00 (z pół godzinną przerwą od 17.15 do 17.45).

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

6. W  tym  tygodniu  na  spotkania  po  Mszy  Św.  wieczornej  zapraszamy;  ministrantów  i  lektorów
w Wielki Poniedziałek, dzieci pierwszokomunijne w Wielki Wtorek i scholę dziecięcą w Wielką
Środę.

7. Dzisiaj o  godz. 16.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy.

8. Dziękujemy  sprzątającym  nasz  kościół  w  ubiegłym  tygodniu.  W  tym  tygodniu  wyjątkowo
sprzątanie w środę po Mszy św. wieczornej. Prosimy mieszkańców z  ul. Architektów, blok nr 4
(mieszkania 103-130).

9. Dziękujemy serdecznie za ofiary składane na budowę naszego kościoła. Zachęcamy do nabywania
i  czytania  katolickiej  prasy  oraz  informujemy  tych,  którzy  z  ważnych  powodów  nie  mogliby
w niedzielę uczestniczyć we Mszy św., że od kwietnia br. w każdą sobotę wieczór odprawiamy
Mszę św. z niedzielnej liturgii. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i Wielkiego Tygodnia.


