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

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

stanie przeprowadzony i rozstrzygnięty dziś po Mszy św. o godz. 1130.

3.  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 godz. od 700 do 1700.

 Rezurekcja o godz. 600.

4. 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.

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

6. Dziewczynki sypiące kwiatki i niosące poduszki  podczas Rezurekcji spotkają się z

katechetami w poniedziałek o godz. 1700.

7. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-

klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modli -

twy  adoracyjnej  raz  w miesiącu  w  kaplicy  M.B.  Częstochowskiej,  będącej  wyrazem

wdzięczności i  dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej,  całodobowej adoracji

Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić

do zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

8. Świece świąteczne Zespół Caritas sprzedaje dziś przy wyjściu z kościoła. Dochód ze

sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne.  Przy okazji można kupić płytę CD

wydaną przez Ojców Redemptorystów z pieśniami do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

w wykonaniu chóru z muzyką organową. 



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

Żywego Różańca.

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

Ołtarza.

11.Ofiary na Grób Pański w Jerozolimie będziemy zbierać podczas nabożeństw wielko-

piątkowych do puszek przed kościołem.

12.Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

13.Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli”  rozprowa-

dzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na

druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.
14.Nowy numer „Koła św. Józefa” można dziś nabyć przed kościołem.


