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VI  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 
NIEDZIELA  PALMOWA 

   1. Wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Podobnie jak 
tłumy wołające: „Hosanna”, my również przyszliśmy z palmami i oddajemy Bogu 
chwałę. Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień i usłyszymy opis męki naszego 
Zbawiciela. Wydarzenia, które będziemy przeżywać w najbliższych dniach, mają 
kluczowe znaczenie dla naszego zbawienia. Nie bądźmy więc obojętni na 
cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tu chodzi o nasze życie wieczne. 
   2. Składam serdeczne podziękowanie rodzicom dzieci komunijnych, którzy mimo 
niesprzyjającej pogody, tak licznie odpowiedzieli na prośbę o przygotowanie 
kościoła na święta i przede wszystkim na uroczystość komunijną. Bóg zapłać  
i dziękuję. 
   3.  Serdecznie zapraszam na Gorzkie Żale dziś o godz. 17.15. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek zapraszam do kancelarii wszystkich, którzy w nadchodzące święta 
przygotowują się do chrztu lub mają inne sprawy kancelaryjne; 
- we wtorek przed południem odwiedziny chorych z Komunią Świętą i możliwością 
spowiedzi; adres osób pozostających w domach proszę podać w zakrystii; 
- w poniedziałek, wtorek i we środę możliwość spowiedzi od godz. 17.30 – w czasie 
Triduum paschalnego spowiedzi nie będzie; 
Porządek 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 sprawowanej Eucharystii; 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 / do figury Matki Bożej przy ul. Konopnickiej /; 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 w odstępie co 30 minut święcenie pokarmów do godz. 16.00; Msza Wigilii 
Paschalnej rozpocznie się od poświęcenia ognia na zewnątrz kościoła o godz. 20.00; 
na tę liturgię również proszę przynieść świece; 
- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Rezurekcja o godz. 6.00 / kościół 
będzie otworzony o godz. 5.30/; serdecznie zapraszam do udziału w procesji 
dziewczynki sypiące kwiatki, ministrantów, młodzież a mężczyzn proszę o wzięcie 
sztandarów i baldachimu; pozostałe Msze Święte wg porządku niedzielnego. 
   5. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   7. Dziś przed kościołem zapraszam na kiermasz prac wykonanych przez uczniów 
Świetlicy Socjoterapeutycznej w Burakowie, którzy dochód przeznaczają na 
wsparcie świetlicy środowiskowej w DPS w Sadowej. Za wsparcie serdeczne Bóg 
zapłać.  



   
   8. W kruchcie kościoła do puszki można złożyć ofiarę na wystrój Grobu 
Pańskiego i świątyni. Za każdy dar z serca Bóg zapłać. 
   9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
   10. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani 
Marzeny tel: 501472269 / tylko w sprawie poradni /. 
   11. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących w tym 
roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania 
odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu: 
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza


