
VERTE 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ „A” 
 

 

13 KWIETNIA 2014 r. 

 
 

1. Gorzkie Żale dziś o godz. 1815. 

2. Narzeczonych zapraszamy na Mszę św. w poniedziałek o godz. 1900. 

3. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej wzorem lat ubiegłych zostanie 

rozstrzygnięty dziś po Mszy św. o godz. 1130. 

4. Żywy Różaniec spotyka się dziś na adoracji Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele  

o godz. 1530. 

5. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym będziemy wspominać Mękę, Śmierć  

i Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Starajmy się przeżyć ten czas godnie, zwłaszcza przez 

uczestnictwo w pięknej liturgii tych dni. 

• Wielki Czwartek – Msze św. tylko wieczorem. Dla dzieci o godz. 1600, dla dorosłych  

o godz. 1830. 

• Wielki Piątek – Ciemna Jutrznia o godz. 800, nabożeństwo dla dzieci w godzinie śmierci 

Pana Jezusa, czyli o godz. 1500, dla dorosłych o godz. 1830. 

• Wielka Sobota – Ciemna Jutrznia o godz. 800, Liturgia Paschalna o godz. 2000. 

• Święcenie pokarmów w godzinach od 700 do 1700. 

• Rezurekcja o godz. 600. Liturgii rezurekcyjnej będzie przewodniczył Jego Ekscelencja 

ks. Biskup Marian Duś. 

6. W Wielkim Tygodniu spowiadamy do środy podczas wszystkich nabożeństw – rano  

i wieczorem. W czwartek, piątek i sobotę spowiadamy tylko rano od 700 do 800. Podczas liturgii 

wieczornej spowiedzi nie będzie. 

7. Kancelaria parafialna czynna będzie w tym tygodniu tylko we wtorek i środę. 

8. Próba dziewczynek sypiących kwiatki i niosących poduszki podczas Rezurekcji  

w poniedziałek o godz. 1700. 

9. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na remont kościoła.  

10. Świece świąteczne zespół Caritas sprzedaje dziś przy wyjściu z kościoła. Dochód ze sprzedaży 

przeznaczony jest na cele charytatywne. 

11. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś przy wyjściu z kościoła Panie z Żywego 

Różańca. 

12. Miesięczne składki na KUL mogą dziś regulować członkowie TP KUL. 



13.  „Miasta, słuchajcie!...” – to nowa publikacja znanego autora, prof. Zenona Ziółkowskiego, 

zawierająca doniosłe przesłanie Jana Pawła II, głoszone w polskich miastach podczas 

papieskich pielgrzymek do Ojczyzny. Tę piękną i wartościową książkę, godną polecenia 

szczególnie przed kanonizacją naszego Rodaka, można nabyć przed kościołem w cenie 20 

złotych. 

14. Butelki z wodą święconą rozprowadzać będzie w Wielką Sobotę Liturgiczna Służba Ołtarza. 

15. Ofiary na Grób Pański w Jerozolimie będziemy zbierać podczas nabożeństw 

wielkopiątkowych do puszek przed kościołem. 

16. Nowy numer „Koła św. Józefa” można nabyć przed kościołem. 

17. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele Ś†P Pawła SOBOLEWSKIEGO. 

Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek... 


