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  NIEDZIELA  PALMOWA 
 1. Dzisiaj przeplata się radość z uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy  
z opisem Jego męki i śmierci. Naszym Królem jest Jezus, co wyznajemy śpiewem, 
trzymając w rękach palmy. Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień. 
Bądźmy przy Jezusie nie tylko w chwilach chwały, ale i cierpienia. Trwajmy przy 
naszym Królu, kiedy wyszydzony, opuszczony będzie szedł drogą krzyżową. 
Czuwajmy przy Nim, gdy będzie umierał na krzyżu. Cierpienie i trudności nie są 
celem. To wszystko prowadzi nas do zmartwychwstania. 
   2. Serdecznie zapraszam na ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną 
dziś o godz. 17.15. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace przy 
naszej świątyni; możliwość spowiedzi od godz. 17.30; 
- we wtorek możliwość spowiedzi po Mszy Świętej wieczornej; 
- we środę możliwość spowiedzi od godz. 17.30 – w czasie Triduum Paschalnego 
spowiedzi nie będzie; po Mszy Świętej spotkanie wszystkich ministrantów. 
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 Chrystusa w Ciemnicy od godz. 9.00; jedyny 
dzień w roku bez Mszy Świętej; tego dnia obowiązuje post ścisły; nabożeństwo  
Męki Pańskiej o godz. 18.00 i bezpośrednio po nim tradycyjnie wyruszymy na 
Drogę Krzyżową ze świecami do figurki Matki Bożej przy ul. Konopnickiej  
i powrót do kościoła; adoracja Chrystusa w Grobie do godz. 22.00; 
- Wielka Sobota – adorować Chrystusa w Grobie można od godz. 9.00 i od tej 
godziny rozpocznie się święcenie pokarmów na stół wielkanocny co ½ godziny  
do godz. 16.00; Msza Święta Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20.00 od 
poświęcenia ognia na zewnątrz kościoła i na tę liturgię proszę przynieść świece; 
- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – rezurekcja o godz. 6.00 /kościół 
otworzony będzie o godz. 5.30/; serdecznie zapraszam do udziału w procesji 
wszystkich parafian i gości a szczególnie dzieci sypiące kwiatki, młodzież do 
poduszek i feretronu, panów do baldachimu i chorągwi oraz panie z Żywego 
Różańca; 
- Poniedziałek Wielkanocny – Msze Święte wg porządku niedzielnego. 
   4. W kruchcie kościoła można do puszki złożyć ofiarę na kwiaty do Grobu 
Pańskiego. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać.    
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   6. Do puszki „dla ubogich” przy wyjściu można składać jałmużnę  
z przeznaczeniem wsparcia rodzin w Syrii /program Caritas Rodzina-Rodzinie/. 
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


