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NIEDZIELA  PALMOWA   
  1. Trzymamy palmy w ręku i słuchamy, jak uroczyście witano Jezusa przy 
wjeździe do Jerozolimy. Dzisiaj jednak usłyszymy też opis męki naszego Zbawiciela. 
Chrystus cierpiący, poniżany umiera na krzyżu. Za nas. W ciszy i skupieniu 
towarzyszmy Jezusowi w Jego bolesnej drodze. Bądźmy przy Nim naszymi myślami 
i sercem. On jest naszym Królem i Wybawicielem. 
   2. Serdecznie zapraszam na ostatnie Gorzkie Żale dziś o godz. 17.15. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II  
w intencji naszych rodzin i podanych do puszki w Jego kaplicy;  
w poniedziałek, wtorek i środę możliwość spowiedzi od godz. 17.30; w czasie 
Triduum Paschalnego spowiedzi nie będzie; 
- we wtorek przed południem odwiedziny chorych; adres osoby nie wychodzącej  
z domu a pragnącej przez spowiedź i Komunię Świętą przygotować się na 
nadchodzące święta można podać w zakrystii; 
- we środę po Mszy Świętej spotkanie chóru dorosłych i wszystkich ministrantów; 
Porządek nabożeństw 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 – jedyny dzień w roku bez Mszy Świętej; możliwość adoracji 
Chrystusa w Ciemnicy od godz. 9.00; tego dnia obowiązuje post ścisły;  
nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 18.00 i po nim wyruszymy na Drogę Krzyżową 
tradycyjną trasą; na Drogę Krzyżową proszę zabrać świece; adoracja Chrystusa  
w Grobie do godz. 22.00; 
- Wielka Sobota – adorować Chrystusa w Grobie można od godz. 9.00 i od tej 
godziny 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; na tę liturgię również 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 szczególnie dziewczynki sypiące kwiatki, ministrantów, 
młodzież a mężczyzn proszę o podjęcie sztandarów, chorągwi i baldachimu; 
pozostałe Msze Święte wg porządku niedzielnego. 
- Poniedziałek Wielkanocny – Msze Święte wg porządku niedzielnego. 
   4. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   5. W kruchcie kościoła z racji na ostatnią niedzielę miesiąca można do puszki 
złożyć jałmużnę wielkopostną na rzecz rodzin objętych pomocą Caritas. Ofiary 
składane przy palmach są przeznaczone na kwiaty do Grobu Pańskiego. Za każdą 
ofiarę serdeczne Bóg zapłać. 
   6. 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 tygodniu. 


