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29 marca 2015
NIEDZIELA PALMOWA
1. Z palmami w ręku z radością wyznajemy Jezusa jako Króla. Za chwilę jednak
będziemy towarzyszyć Jezusowi w przeżywanej przez Niego męce, cierpieniu,
osamotnieniu i śmierci na krzyżu, którą poniósł za każdego z nas. Bądźmy przy
Jezusie w tych chwilach. Podążajmy za Nim z wiarą i odwagą.
2. W trwającym okresie Wielkiego Postu zapraszam na ostatnie nabożeństwo
Gorzkich Żali dziś o godz. 17.15.
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 przez spowiedź i Komunię Świętą przygotować się na
nadchodzące święta;
- Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa;
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 i możliwość adoracji Chrystusa
w Ciemnicy do godz. 21.00;
- Wielki Piątek – jedyny dzień w roku bez Mszy Świętej; adorować Chrystusa
w Ciemnicy można od godz. 9.00; nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 18.00
i po nim Droga Krzyżowa ze świecami do figury Matki Bożej przy ul. Konopnickiej;
możliwość adoracji 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
otworzony będzie od godz. 5.30); zapraszam do udziału w procesji dzieci sypiące
kwiatki, młodzież do poduszki i feretronu, mężczyzn do chorągwi i baldachimu,
wspólnotę żywego Różańca i wszystkich parafian i gości; pozostałe Msze Święte
wg porządku niedzielnego;
- Poniedziałek Wielkanocny – Msze Święte wg porządku niedzielnego;
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
5. Dziś wychodząc z kościoła w kruchcie zbiórka do puszki Caritas
z przeznaczeniem na przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin uboższych
z naszej wspólnoty. Za każdy dar serca serdeczne Bóg zapłać.
6. Składam z serca płynące Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła,
który pozwala w nim kontynuować prace wykończeniowe. Wszystkie rodziny naszej
parafii oraz sympatyków polecam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej
Rodzin.

