OGŁOSZENIA PARAFIALNE
13 kwietnia 2014
NIEDZIELA PALMOWA
1. Przeżywając uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy przypominamy sobie
słowa św. Pawła, który pisał: „Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie
skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi”. Syn Boży robi to dla nas,
bo w ten sposób ludzkie serca na nowo zwrócą się do Boga. Warto zastanowić się,
czy jesteśmy wierni takiemu Chrystusowi, czy też stajemy w jednym rzędzie
z tymi, którzy go zdradzają.
2. Zakończyliśmy nasze rekolekcje wielkopostne. Serdeczne podziękowanie
kieruję do wszystkich uczestników tegorocznego czasu skupienia: dorosłych,
młodzieży i dzieci, nauczycieli i katechetów. Tym ostatnim i organiście słowa
podziękowania za aktywną pomoc rekolekcjoniście, ks. Jackowi, w głoszeniu
nauk.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek, wtorek i środę możliwość spowiedzi od godz. 17.30 – w czasie
Triduum Paschalnego spowiedzi nie będzie;
- we wtorek przed południem odwiedziny chorych – w zakrystii można podać
adres osoby chorej, pragnącej przygotować się poprzez spowiedź i Komunię
do nadchodzących świąt;
Porządek liturgii Triduum Paschalnego:
- Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii;
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 a po niej adoracje Chrystusa w Ciemnicy
do godz. 21.00;
- Wielki Piątek – możliwość adoracji od godz. 9.00; jedyny dzień w roku bez Mszy
Świętej; nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 18.00 i po nim Droga Krzyżowa ze
świecami do figurki Matki Bożej przy ul. Konopnickiej i powrót do kościoła;
adoracja Chrystusa w Grobie do godz. 21.00; tego dnia obowiązuje post ścisły;
- Wielka Sobota – adoracja Chrystusa w Grobie od godz. 9.00; święcenie
pokarmów od godz. 9.00 do godz. 16.00 co pół godziny; Msza Święta Wigilii
Paschalnej o godz. 20.00 i rozpocznie się od poświęcenia ognia na zewnątrz
kościoła; na tę liturgię przynosimy świece;
- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – rezurekcja o godz. 6.00 (kościół będzie
otworzony o godz. 5.30); zapraszam na procesję dzieci sypiące kwiatki, młodzież
do poduszek i feretronu, mężczyzn do chorągwi i baldachimu, wspólnotę Żywego
Różańca; pozostałe Msze Święte jak w niedzielę;
- Poniedziałek Wielkanocny – Msze Święte jak w niedzielę.
4. W kruchcie kościoła można nabywać palemki. Ofiary przy palemkach
składane są przeznaczone na kwiaty do grobu Pańskiego.

5. Serdecznie zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielę
o godz. 17.15.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni, szczególnie
w dzisiejszą 2-gą niedzielę miesiąca. Dach kościoła przykryty jest w 95% –
pozostało dokończyć montaż gąsiorów dachowych, zamontować bariery śnieżne
i uszczelnić połączenie dach z kopułą. W minionym tygodniu zamontowano
również część przęseł ogrodzeniowych. Całą wspólnotę powierzam naszej
Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.
8. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Rocznicy I Komunii Świętej
28 IV godz. 18.30, 9 V godz. 18.45.
9. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok.

