
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

24  marca  2013 
NIEDZIELA  PALMOWA 

   1. W Niedzielę Palmową przeżywamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. 
Witany przez trzymających palmy mieszkańców miasta jak król, będzie wkrótce 
przez nich żegnany okrzykami: „Ukrzyżuj Go!”. Rozpoczynając Wielki Tydzień 
wsłuchajmy się w to, co Bóg przez los Jezusa chce nam powiedzieć o sobie. 
    2. W sklepiku po prawej stronie wchodząc do kościoła  można nabyć palmy. 
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek przed południem odwiedziny chorych – proszę o zgłaszanie adresów 
osób, które nie mają możliwości dotarcia do kościoła, aby na święta przygotowały 
się przez spowiedź i Komunię świętą; 
- w poniedziałek, wtorek i środę spowiedź od godz. 17.30 – w czasie Triduum 
Paschalnego spowiedzi nie będzie. 
Porządek liturgii w czasie Triduum Paschalnego: 
- Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa; 
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 a po niej adoracja Chrystusa w Ciemnicy 
do godz. 21.00; 
- Wielki Piątek – możliwość adoracji od godz. 9.00; jedyne dzień w roku bez   
Mszy Świętej, tego dnia obowiązuje post ścisły; nabożeństwo Męki Pańskiej  
o godz. 18.00 i po nim Droga Krzyżowa ze świecami ulicami naszej parafii – do 
figurki Matki Bożej przy ul. Konopnickiej i powrót do kościoła; adoracja 
Chrystusa w grobie do godz. 21.00; 
- Wielka Sobota – Adorować Chrystusa w grobie można od godz. 9.00; święcenie 
pokarmów od godz. 9.00 do godz. 15.00 co pół godziny; Msza Święta Wigilii 
Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.00 od poświęcenia ognia na zewnątrz 
kościoła; na tę liturgię proszę przynieść świece; 
- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Msza Święta rezurekcyjna o godz. 
6.00 (przypominam o zmianie czasu) i procesja dookoła kościoła; na procesję 
zapraszam dzieci sypiące kwiatki, młodzież do poduszek i feretronu, mężczyzn do 
chorągwi i baldachimu, panie ze wspólnoty Żywego Różańca; pozostałe Msze 
Święte jak w niedzielę tj. 8.30, 10.00, 11.30, 18.00. 
-Poniedziałek Wielkanocy – Msze Święte jak w każdą niedzielę.   
    4.Dziś wychodząc z kościoła można złożyć ofiarę do puszki na przygotowanie 
paczek świątecznych dla rodzin uboższych z naszej parafii. Objęcie opieką rodzin 
borykających się z problemami to realizacja uczynków miłosierdzia oraz 
realizacja zalecenia księdza Kardynała. Za każdy dar z serca płynące Bóg zapłać. 
   5. Zachęcam do udziału w ostatnim nabożeństwie Gorzkich Żali o godz. 17.15.  
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   7. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 


