
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAN SKIEJ ROK „C” 14 kwietnia  2019 r. 

 

1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  dziś  o godz. 1815. 

2. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, wzorem lat ubiegłych,  zośtanie 

przeprowadzony i rozśtrzygnięty dziś  po Mśzy ś w. o godz. 1130. 

3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec dziś  o godz. 1530. 

• Bracia z „ Totus Tuus” dziś  o godz. 1600. 

• Franciszkański Zakon Świeckich dziś  o godz. 1700.  

• Dziewczynki sypiące kwiatki i niosące poduszki podczaś Rezurekcji śpotkają śię z katechetami 

w poniedziałek o godz. 1700. 

4.  Rozpoczynamy Wielki Tydzień,  w kto rym będziemy wśpominac  Mękę, S mierc  i Zmartwychwśtanie 

Pana Jezuśa. Starajmy śię przez yc  ten czaś godnie, zwłaśzcza przez ucześtnictwo w pięknej liturgii tych dni.

  

• Wielki Czwartek – Mśze ś w. tylko wieczorem. Dla dzieci o godz. 1600,  dla dorośłych o 

godz. 1830. 

• Wielki Piątek – Ciemna Jutrznia o godz. 800,  naboz en śtwo dla dzieci w godzinie ś mierci 

Pana Jezuśa, czyli o godz. 1500, dla dorośłych o godz. 1830. 

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

• Święcenie pokarmów w godz. od 700 do 1700. 

• Rezurekcja o godz. 600. 

5. W Wielkim Tygodniu śpowiadamy do ś rody podczaś wśzyśtkich naboz en śtw – rano i wieczorem. W 

czwartek, piątek i śobotę śpowiadamy tylko rano od 700 do 800. Podczaś  liturgii wieczornej śpowiedzi 

nie będzie. 

6. Kancelaria parafialna czynna będzie w tym tygodniu tylko we wtorek i ś rodę. 

7.  „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duśzpaśterśka, kto rą moz na podjąc  podpiśując deklarację 

wyłoz oną przy wyjś ciu  z koś cioła. Polega ona na trzydzieśtu minutach modlitwy adoracyjnej raz w 

mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtochowśkiej, będącej wyrazem wdzięcznoś ci i dziękczynienia za Jubileuśz 

30-lecia wieczyśtej, całodobowej adoracji Najś więtśzego Sakramentu w naśzej ś wiątyni. Podpiśane 

deklaracje moz na przynośic  do zakryśtii, bądz  pozośtawic  na kto rymś  z bocznych ołtarzy w koś ciele. 

8. Przedstawiciele Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym zapraszają parafian do udziału w 

kiermaszu palm wielkanocnych i innych artykuło w  po Mśzach ś w. przed naśzym koś ciołem. Docho d 

z kiermaśzu zośtanie przeznaczony na wśparcie działalnoś ci miśyjnej Stowarzyśzenia. 

9. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś  przy wyjś ciu z koś cioła Panie z Z ywego Ro z an ca. 

10. Świece świąteczne Ześpo ł Caritaś śprzedaje dziś  przy wyjś ciu z koś cioła. Docho d ze śprzedaz y 

przeznaczony jeśt na cele charytatywne. 

11. Butelki z wodą święconą rozprowadzac  będzie w Wielką Sobotę Liturgiczna Słuz ba Ołtarza. 

12. Ofiary na Grób Pański w Jerozolimie będziemy zbierac  podczaś naboz en śtw wielkopiątkowych do 

puśzek przed koś ciołem. 

13. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

14. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Ośoby zaintereśowane zapraśzamy do zakryśtii. 

15. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali indywidualnych wpłat na nowe schody do kościoła i 

podjazd dla osób niepełnosprawnych i tym, którzy poczuwają się do comiesięcznych ofiar na ten 

cel. 

16. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają dziś  
miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 5 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i 
funduśz miniśtrancki. 


