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NIEDZIELA  PALMOWA 
1. Liturgia Niedzieli Palmowej przypomina nam uroczysty wjazd Jezusa do 
Jerozolimy. Gałązki palmowe trzymane w rękach i radosny śpiew „Hosanna” to 
znak czci i szacunku dla wjeżdżającego Króla. Parę dni później te same ręce będą 
rzucały w Niego kamieniami, a zamiast „Hosanna” będzie słychać krzyk  
„ukrzyżuj Go”! Wchodzimy dziś w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Poprzez 
wyciszenie serca chciejmy przygotować się do godnego i owocnego świętowania 
Paschy Chrystusa. 
2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek przed południem odwiedziny chorych – jeśli ktoś z domowników 
nie ma możliwości dotarcia do kościoła to jest okazja aby przez spowiedź i 
Komunię świętą przygotować się na zbliżające się święta; tego dnia przypada       
7 rocznica odejścia do Domu Ojca bł. Jana Pawła II; Msza Święta wieczorna w 
intencjach wspominkowych; 
- w poniedziałek, wtorek i środę możliwość spowiedzi od godz. 17.30 – w czasie 
Triduum Paschalnego spowiedzi nie będzie. 
Porządek liturgii Triduum Paschalnego: 
- Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa; 
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 a po niej możliwość adoracji Chrystusa w 
Ciemnicy do godz. 21.00; 
- Wielki Piątek – jedyny dzień w roku bez Mszy Świętej, obowiązuje post ścisły; 
nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 18.00 i po nim Droga Krzyżowa ulicami 
naszej parafii – do figurki przy skrzyżowaniu ulicy Miłej i Konopnickiej; na 
Drogę Krzyżową proszę o przyniesienie świec a adoracja Jezusa w grobie            
do godz. 21.00; 
- Wielka Sobota – adorować Chrystusa w grobie można od godz. 9.00 i święcenie 
pokarmów od godz. 9.00 do godz. 15.00 co pół godziny; Msza Święta Wigilii 
Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.00 na zewnątrz kaplicy od poświęcenia ognia 
i na tę liturgię proszę przynieść świece; 
- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Msza Święta rezurekcyjna o         
godz. 6.00 (kaplica otwarta od godz. 5.30) i procesja dookoła kościoła: zapraszam 
szczególnie dzieci sypiące kwiatki, młodzież do niesienia figury Matki Bożej i 
poduszek, panów do chorągwi parafialnej i baldachimu oraz panie z Żywego 
Różańca; pozostałe Msze Święte według porządku niedzielnego; 
- Poniedziałek Wielkanocny – Msze Święte jak w każdą niedzielę. 
3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.  
4. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę naszego kościoła. W nim 
zainstalowano wentylator w kopule oraz osłonę dolną i dokończono posadzkę na 
parterze kościoła. Dzięki odpowiedzi na prośbę pomalowany został w dniu 
wczorajszym cały kościół farbą gruntującą oraz nawierzchniową – Bóg zapłać za 
to dzieło, dzięki któremu jest w całym kościele już biało. Całą wspólnotę 
powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 


