Ogłoszenia Parafialne –Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - 14.04.2019r.

Zapraszamy wiernych na ostatnie wspólne śpiewanie Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 16.00 oraz
wysłuchanie kazania pasyjnego
Kancelaria Parafialna w Wielki Czwartek i Wielki Piątek nie będzie czynna.
Wielki Czwartek- dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa.
Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie o godz. 18.00 a po Mszy św.
przeniesienie Pana Jezusa do tzw. Ciemnicy i adoracja do godz. 21.00
Wielki Piątek – dzień Męki, Śmierci Krzyżowej Pana Jezusa. Jedyny dzień w roku kiedy nie
odprawia się Mszy św. Dla ludzi wierzących jest to dzień ścisłego postuilościowego i jakościowego. Rano o godz. 8.30 odprawimy Drogę Krzyżową
o godz. 15.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego, liturgię Męki Pańskiej
rozpoczniemy o godz. 18.00 a po liturgii przeniesienie Pana Jezusa do Bożego
Grobu i adoracja do godz. 21.00
Wielka Sobota –dzień adoracji Bożego Grobu, oddania czci Krzyżowi Świętemu przez
ucałowanie, poświęcenie pokarmów od godz. 13.00 – 17.00 co pól godziny.
Liturię Wigilii Paschalnej: poświęcenia ognia, paschału, wody, odnowienie
przyrzeczeń Chrztu św. rozpoczniemy o 18.00 Na liturgię przynosimy świece
/paschaliki/ oraz wodę do poświęcenia. Zachęcamy aby również tego dnia
zachować post.
Niedziela Wielkanocna –Rezurekcja– godz. 6.00 połączona z procesją i Msza św. wielkanocną
Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00 Pozostałe Msze św. jak w niedzielę.
Zachęcamy wiernych by do Mszy św. w Wielki Czwartek przystąpili do spowiedzi św.. Dzieci i
młodzież zapraszamy do spowiedzi od poniedziałku do środy. Okazja do spowiedzi św. będzie :
- Poniedziałek, wtorek, środa – od godz. 6,30- 8.00 i popołudniu od 17.00 – 18.00
- Wielki Czwartek i Wielki Piątek- od godz. 7.00----------------------- 17.00
- Wielka Sobota
- od godz. 7.00 ----------12.00
Można również skorzystać z spowiedzi św. podczas Nocy Konfesjonałów.
Podczas poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę będzie zbiórka darów słodyczy, owoców,
żywności dla dzieci i rodzin biednych i potrzebujących naszej Parafii.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w sprzątaniu naszej świątyni w minionym tygodniu
W środę o godz. 9.00 oraz w Wielka Sobotę około godz. 19.30 po zakończeniu liturgii do
sprzątania kościoła zapraszamy wszystkich chętnych parafin
Bóg zapłać za złożoną dzisiaj ofiarę na ocieplenie budynków parafialnych. Dziękujemy
wszystkim za ofiary przekazane w kopertach i na konto parafii.
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką i informator.
Dzisiaj po Mszy św. w salce katechetycznej można jeszcze nabyć kartki świąteczne oraz świece
„ Paschaliki „ na stół wielkanocny a przed kościołem będzie zbiórka ofiar do puszek na kwiaty
do Bożego Grobu. Te ofiary można również złożyć do skarbonki pod chórem. Liczymy na
Waszą życzliwą pomoc..
Dziękujemy za piękny,czerwony ornat. Kapłan odprawia w nim Mszę. Bóg zapłać ofiarodawcom

