
                              Ogłoszenia duszpasterskie 
 

Niedziela Palmowa  – 29 marca 2015 roku. 
 

1. Msze św. w Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę  według ustalonego a biuro 

parafialne będzie czynne tylko we wtorek od 16 do 18.  

 
2. W środę o g. 18,00 Droga Krzyżowa, o 18,30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy a o 19,00 Msza św. w intencji próśb i podziękowań.  
 

3. PROGRAM  TRIDUUM PASCHALNEGO W NASZEJ WSPÓLNOCIE 
 

Wielki Czwartek – 2. IV. br. 
a/  Msza św. – pamiątka Ostatniej Wieczerzy o g. 19,00  

b/  czuwanie z Chrystusem pojmanym i uwięzionym do g.22,00 – prowadzi      

Ruch Szensztacki. 
 

Wielki Piątek – 3. IV. br. 
a/ o 15,00 w Godzinie Śmierci Pana Jezusa – Koronka do Bożego 

Miłosierdzia i bezpośrednio po niej ostatnie nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej 

b/ Liturgia Wielkiego Piątku o g. 19,00 

c/  ostatnie Gorzkie Żale śpiewane w całości o g. 21,00 

d/ adoracja Pana Jezusa w Grobie od g. 22 do 23 – prowadzi młodzież a od 

23 do 24 małżeństwa z Oazy Domowego Kościoła.  
e/ w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy. Zaleca się 

zgodnie z wielowiekową tradycją zachowanie postu jakościowego również w Wielką 

Sobotę 

Wielka Sobota –4. IV. br. 
a/ Liturgia Wielkiej Soboty o g. 19,00 przynosimy ze sobą świece. 

b/ święcenie potraw od 13,00 do 17,30 co półgodziny przed kościołem 

c/ adoracja Pana Jezusa w grobie od g. 7,00 

 
Wielka Niedziela – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 5. IV br. 

a/ Msza św. rezurekcyjna z procesją  tradycyjnie o g. 6,00 prosimy 

aby dziewczynki sypały kwiatki.  
b/ pozostałe Msze św. o g. 9,30; 11,00; 12,30; 14,00; 15,30; 19,00 

 

Spowiedź św. w Wielkim Tygodniu będzie tylko: 
a/ w Wielki Poniedziałek od 6,30 do 8,30 i od 18 do 19,30  
b/ w Wielki Wtorek i Wielką Środę od 6,30 do 8,30 i od 17 do 19,30 
c/ w Wielki Czwartek tylko od 16 do 18 
d/ w Wielki Piątek od 7 do 9 i od 15 do 18,30 
e/ w Wielką Sobotę tylko od 7 do 11 

 



 

4. W dalszym ciągu  zbieramy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego do skrzynki wystawionej 

przy wejściu do kościoła. Prosimy także o składanie daniny diecezjalnej, abyśmy mogli 

zaraz po świętach wywiązać się z naszego parafialnego obowiązku na rzecz centralnych 

instytucji naszej archidiecezji. 

 

5. Liturgia Chrztu św. w przyszłą niedzielę – I święto – na Mszy św. o g. 14,00.   
 

6. W najnowszym numerze „Przewodnika Katolickiego” – Lęk przed spowiedzią św. – jak 

sobie z nim poradzić? Wszystko jest nie tak, czyli o pokusie narzekania oraz czy Polskę stać 

na samowystarczalność? – o wydobyciu gazu. 

 

7. W tym tygodniu powołał Pan Bóg do siebie śp. Władysławę Pajchrowską, członkinię 4 

Róży Różańcowej. We wtorek o g. 11,30 Różaniec, o 12,00 Msza św. pogrzebowa a o g. 

13,15 pogrzeb na cmentarzu przy ul. Nowina.  
 

8. Przygotujmy się do odpowiedniego przeżycia Triduum Sacrum, które swą wymowną 

liturgią przypomina wielkie i nadzwyczajne wydarzenie śmierci i zmartwychwstania 

Chrystusa. W Wielki Czwartek upamiętniamy wydarzenia Ostatniej wieczerzy, odkrywamy 

na nowo godność kapłana oraz uczymy się modlitwy o jedność. Bez intensywnej, żywej 

więzi komunii człowieka z Bogiem niemożliwa jest jedność między ludźmi. W Wielki 

Piątek rozmyślając nad Chrystusem przybitym do Krzyża, jako chrześcijanie uczymy się 

stawać po stronie wszystkich wyszydzonych, oszukanych, biednych, samotnych, 

odtrąconych i cierpiących. Wielka Sobota, wypełniona tajemniczą i przejmującą ciszą, 

przygotowuje Kościół do Wigilii Paschalnej, do radości z nowego życia, do bycia 

świadkiem Zmartwychwstałego. Niech nasz udział w liturgii Wielkiego Tygodnia pomaga 

nam dotknąć największych tajemnic naszej wiary, które prowadzą do zbawienia.    

 

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Czesława  Popczyk   – ul. Ognik  l. 71  

+ Władysława Pajchrowska  -  ul.  Jesienna  l.  88 
 


