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Przypominamy, że obowiązują ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w
zgromadzeniach liturgicznych. Pamiętajmy o maseczce, dezynfekcji rąk i zachowaniu
dystansu.
Niedzielą Palmową, zwaną Niedzielą Męki Pańskiej, rozpoczynamy świętowanie Wielkiego
Tygodnia. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy Świętej. Dobrowolne ofiary składane za
palemki przeznaczone są na potrzeby naszej Liturgicznej Służby Ołtarza.
W Wielkim Tygodniu okazja do spowiedzi: w poniedziałek, wtorek i środę od godz. 8.30 do
9.00 oraz od 17.30 do 18.30. W piątek od 9.00 do 10.00 i w sobotę od 9.00 do 12.00.
W Wielki Czwartek w dzień ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa zapraszamy
na Mszę Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do Kaplicy Adoracji. Okazja do modlitwy w kaplicy do godz. 22.00.
W Wielki Piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00. Nowennę do Bożego
Miłosierdzia rozpoczniemy o godz. 15.00. Wieczorne nabożeństwo i adoracja krzyża o
godz. 18.00. Zapraszamy w tym dniu na Drogę Krzyżową o godz. 21.00. Przypominamy,
iż w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
W Wielką Sobotę początek adoracji w kościele o godz. 8.00. Poświęcenie pokarmów
wielkanocnych na placu przed kościołem o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i
14.00. W tym dniu będzie można złożyć ofiarę dla najuboższych z naszej parafii. Wieczorną
liturgię Wielkiej Soboty rozpoczniemy o godz. 20.00. Prosimy o przyniesienie świec
zabezpieczonych przed kapaniem wosku na ławki i posadzkę.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza Święta Rezurekcyjna o godz.
6.00.Kolejne Msze Święte w tym dniu odprawimy o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 13.15 i 18.00. W
II dzień Świąt Wielkanocnych Msze Święte w porządku niedzielnym.
Biuro parafialne w tym tygodniu czynne będzie tylko w poniedziałek.
Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii. Do skarbon umieszczonych w kościele
można złożyć ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Czekoladowe baranki
wielkanocne, przygotowane przez Caritas, są do nabycia za dobrowolną ofiarę, która
przeznaczona jest na cele charytatywne.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodniki: Niedziela oraz Gość
Niedzielny oraz świąteczny numer parafialnego biuletynu Barka.
Życzymy głębokiego przeżycia Wielkiego Tygodnia. Niech Chrystus, nasz Zbawiciel
wszystkim błogosławi.

