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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ 

10.04.2022r. 

1. Dziś Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. W czasie Mszy św. 

uroczyste poświęcenie palm - żywych gałązek krzewów lub drzew. W 

liturgii tego dnia wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do 

Jerozolimy. Dziś jeszcze zapraszamy na nabożeństwo GORZKICH ŻALI 

z kazaniem pasyjnym o godz. 17:15.  

2. Dzisiaj sprzedaż ciast obok kościoła. Dochód przeznaczony jest na 

parafialne półkolonie letnie. W czasie sprzedaży ciasta można 

poczęstować się kawą, herbatą, gorącą czekoladą i czymś słodkim. 

Zapraszamy. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję wszystkim za 

upieczenie ciast i dostarczenie ich na plebanię. Dziękuję również 

wolontariuszom za pomoc. Wielkie „Bóg zapłać”. 

3. W tym tygodniu Msze św. w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 7:00 

i 18:00, a w czwartek, piątek i sobotę, liturgia Triduum Paschalnego o 

godz. 18:00. Spowiedź św. w Wielkim Tygodniu od poniedziałku do 

środy od 17:30 do 18:00. W kolejne dni Triduum Paschalnego 

będziemy spowiadać w miarę możliwości, czyli przed liturgią i po jeśli 

będzie taka potrzeba. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu 

Pokuty. W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna tylko od 

poniedziałku do środy po Mszy Świętej wieczornej. 

4. W WIELKI PIĄTEK przed południem Ks. Proboszcz odwiedzi swoich 

chorych. Do czwartku można zgłaszać dodatkowych chorych, którzy 

przed świętami chcieliby przyjąć sakrament Spowiedzi i Komunii 

Świętej.  

5. Dziś rozpoczyna się Wielki Tydzień w czasie którego, będziemy przeżywali 

w sposób szczególny MĘKĘ, ŚMIERĆ i ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA 

PANA. Przypominam, że świętowanie Wielkanocy rozpoczynamy już w Wielki 

Czwartek. Serdecznie zapraszam  

do uczestniczenia w liturgii w poszczególne dni ŚWIĘTEGO TRIDUUM 

PASCHALNEGO.  

WIELKI CZWARTEK – Pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii  

i sakramentu Kapłaństwa. Pamiątka Ostatniej Wieczerzy. W tym dniu 

pamiętajmy w naszych modlitwach o kapłanach. Bardzo proszę o modlitwę  

w naszej intencji. Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele  

o godz. 18:00. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. 

„CIEMNICY” i adoracja do godz. 19:30. Bardzo proszę o obecność na 

adoracji. 

WIELKI PIĄTEK – Pamiątka Męki i Śmierci Chrystusa Pana. W tym dniu 

obowiązuje post ścisły. Początek adoracji przy „CIEMNICY” od godz. 12:00. 

Rozpoczniemy adorację koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy bardzo. 

O godz. 17:30 ostatnie nabożeństwo „Drogi Krzyżowej. Liturgia Wielkiego 

Piątku rozpocznie się o godz. 18:00. W czasie liturgii Wielkiego Piątku będą 

różne możliwości adoracji krzyża. Prosimy o przyniesienie także własnych 

krzyży. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy „Bożym Grobie” do 

godz. 21:00.  

WIELKA SOBOTA – Wigilia Paschalna czyli oczekiwanie na 

Zmartwychwstanie Chrystusa. Początek adoracji przy „Bożym 

Grobie” od godz. 9:00. Uroczysta Msza św. Wigilii Paschalnej o 

godz. 18:00. W tym dniu na początku liturgii gromadzimy się 

przed kościołem, gdzie nastąpi poświęcenie ognia. Na liturgię 

proszę przynieść świece. W Wielką Sobotę tradycyjne 

poświęcenie pokarmów od godz. 9:00 do 15:00  

– co godzinę, o każdej pełnej godzinie. W kaplicy na 

Goszowie o godz. 1200.  

NIEDZIELA WIELKANOCNA – Pamiątka Zmartwychwstania 

Pańskiego. O godz. 5:45 wystawienie Najświętszego 

Sakramentu, tradycyjna Msza Św. tzw. „Rezurekcyjna” z 

procesją wokół kościoła o godz. 6:00.  

Pozostałe Msze św. w tym dniu o godz. 900, 1030, 1200 i 1800.  

6. Dziękujemy za włączenie się w akcję pomocową w formie toreb 

pełnych jedzenia, tzw. „TALENT MIŁOSIERDZIA”. Dziękuję za 

wszystkie dostarczone torby z jedzeniem, które  

w tym tygodniu będziemy dostarczać naszym potrzebującym. 

Wielkie „Bóg zapłać” za Wasze wielkie i dobre serca, również w 

imieniu obdarowanych. 

7. Przy wyjściu z kościoła do nabycia baranki wielkanocne z 

czekolady „CARITAS” w cenie 8zł. Zachęcamy do nabywania. 

8. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy gdzie do nabycia różne 

artykuły, także świąteczne i prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, 

Małego Gościa Niedzielnego, Niedzielę.  

9. Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie kościoła do 

dzisiejszej liturgii, oraz za posprzątanie kościoła. „Bóg zapłać”. 

10. Bardzo dziękujemy za złożone ofiary na kwiaty do 

„Bożego Grobu”. Wielkie „Bóg zapłać”.  

11. Dziś druga niedziela miesiąca. Ofiary składane na tacę są 

przeznaczone na cele remontowe w naszej parafii. „Bóg zapłać” za 

złożone dziś ofiary. 

12. Dziś w CETiK-u POLSKO – CZESKIE STOŁY WIELKANOCNE OD 

GODZ. 12:00  

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odeszli:  

Śp. +JAN SZCZYPIŃSKI +KAZIMIERA JURKIEWICZ  

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 

OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 


