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20 marca 2016
NIEDZIELA PALMOWA
1. Obchodzona dzisiaj Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Chrystus
wjeżdża do Jerozolimy na osiołku wśród okrzyków tłumu. My również z palmami
w ręku uznajemy w Jezusie naszego króla. Czeka Go jednak męka i śmierć
krzyżowa. Bądźmy w tym szczególnym czasie przy Jezusie.
2. Serdecznie zapraszam na Gorzkie Żale dziś na godz. 17.15.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek, wtorek i we środę możliwość spowiedzi od godz. 17.30; w czasie
Triduum Paschalnego spowiedzi nie będzie;
- we wtorek przed południem odwiedziny chorych /spowiedź i Komunia Święta/;
adresy osób nie wychodzących z domu proszę podać w zakrystii;
- we środę spotkanie chóru dorosłych o godz. 19.00; spotkanie ministrantów
i lektorów o godz. 18.00;
Porządek liturgii Triduum Paschalnego:
- Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa;
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 a po niej możliwość adoracji Chrystusa
w Ciemnicy do godz. 21.00;
- Wielki Piątek – możliwość adoracji Chrystusa w Ciemnicy od godz. 9.00; jedyny
dzień w roku bez Mszy Świętej; nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 18.00
i bezpośrednio po nim Droga Krzyżowa ze świecami do figury Matki Bożej przy
ul. Konopnickiej i powrót do kościoła; adoracja Chrystusa w Grobie do godz. 22.00;
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
rozpocznie się o godz. 20.00 od poświęcenia ognia na zewnątrz kościoła i na tę
liturgię proszę przynieść świece;
- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – rezurekcja o godz. 6.00 /kościół będzie
otworzony o godz. 5.30/; zapraszam na procesję rezurekcyjną dzieci sypiące
kwiatki, młodzież do poduszek i feretronu, mężczyzn do baldachimu i chorągwi
wspólnotę Żywego Różańca a całą wspólnotę na wspólną modlitwę; pozostałe Msze
Święte wg porządku niedzielnego;
- Poniedziałek Wielkanocny – Msze Święta wg porządku niedzielnego;
4. Dziś z racji na 3-cią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki na posadzkę do
naszego kościoła. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać.
5. W kruchcie do puszki można złożyć ofiarę na kwiaty do grobu pańskiego – za
ofiary serdeczne Bóg zapłać.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam Małego Gościa.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

