Ogłoszenia parafialne
NIEDZIELA PALMOWA
10 kwietnia 2022
Zapraszamy dzisiaj na ostatnie w tegorocznym wielkim poście nabożeństwo Gorzkich Żali na
godz. 17.30.
W Wielkim Tygodniu okazja do spowiedzi: w poniedziałek, wtorek i środę od 8.30 do 9.00
oraz od 17.00 do 18.00. W Wielki Piątek: 9.00 - 10.00, 15.00 - 16.00, 21.00 - 22.00 i w Wielką
Sobotę: 9.00 - 12.00
WWielki Czwartek to dzień ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Przed
południem kapłani uczestniczą pod przewodnictwem swojego biskupa w katedrze we Mszy św.
krzyżma odnawiając swoje przyrzeczenia kapłańskie. Wieczorem zapraszamy na Mszę
Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po Mszy św. będzie przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do Kaplicy Adoracji, gdzie będzie możliwość indywidualnej modlitwy do godz.
22.00.
W Wielki Piątek adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się od godz. 8.00. Nowennę
do Bożego Miłosierdzia rozpoczniemy o godz. 15.00. Główną celebracją tego dnia jest
Liturgia Męki Pańskiej, którą rozpoczniemy o godz. 18.00. Po adoracji krzyża i
Komunii świętej będzie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu Pańskiego.
Zapraszamy w tym dniu na Drogę Krzyżową o godz. 21.00. Adoracja Najświętszego
Sakramentu w kościele trwać będzie od zakończenia liturgii do godz. 22.00.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (dotyczy on wiernych między 18. a 60. rokiem życia i
pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia).
Wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14. rok życia obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych. Zachęcamy również do zachowania tradycyjnego postu w Wielka Sobotę,
aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.
Wielka Sobota to dzień ciszy i adoracji Jezusa Eucharystycznego w ołtarzu Grobu
Pańskiego. Początek adoracji w kościele o godz. 8.00. Poświęcenie pokarmów
wielkanocnych w kaplicy od godz. 9.00 do 14.00 (co pół godziny). W tym czasie będzie
także można złożyć ofiarę dla najuboższych. Po zmroku o godz. 20.00 rozpoczniemy Liturgię
Wigilii Paschalnej. Prosimy o przyniesienie świec i przypominamy, że jest to już świętowanie
Zmartwychwstania Pańskiego.
W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Msza Święta Rezurekcyjna o godz. 6.00
rozpocznie się krótką procesją. 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 wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii. Do skarbon umieszczonych w
kościele można złożyć ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz skarbonki „Caritas”
wraz z jałmużną wielkopostną na dary dla najbardziej potrzebujących.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodniki: Niedziela oraz Gość
Niedzielny.

