Ogłoszenia na 14.IV.2019 r. – Niedziela Palmowa „C”
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. To najważniejsze dni roku liturgicznego.
Dzisiaj na każdej Mszy św. poświęcamy palmy na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa
do Jerozolimy. Słuchamy także ewangelicznego opisu Męki Pańskiej (wg św. Łukasza).
Dzisiaj można nabyć palmy, które są wykonane przez osoby z Akcji Katolickiej działającej
w naszej parafii.
Dzisiaj o godz. 17.00 Gorzkie Żale z nauką pasyjną. Natomiast o godz. 19.00 w kościele pw.
Wszystkich Świętych rozpocznie się Droga Krzyżowa, która przejdzie ulicami naszego miasta
do kościoła pw. Świętej Trójcy. Przez udział w tej modlitwie złóżmy nasze wyznanie wiary.
Polecajmy Bożej opiece nasze miasto i jego mieszkańców. Zapraszamy w sposób szczególny
młodzież – Niedziela Palmowa to Światowy Dzień Młodych. Z racji Drogi Krzyżowej nie
będzie dzisiaj adoracji.
Ks. Piotr Furman (proboszcz parafii Tulczyn), którego przed tygodniem gościliśmy w naszej
parafii, przesłał serdeczne podziękowanie za gościnne przyjęcie i za hojność serc. Zebrał
kwotę: 7110 zł.
Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii, na kwiaty i dekorację Grobu
Pańskiego oraz na pomoc ubogim.
W Wielki Wtorek (16 kwietnia) po Mszy św. porannej udamy się z przedświąteczną posługą
duszpasterską do chorych (spowiedź i Komunia święta). Prosimy o zgłaszanie tych osób
w zakrystii.
W Wielki Wtorek (16 kwietnia) po Mszy św. wieczornej będą rozdawane paczki żywnościowe dla rodzin i osób potrzebujących pomocy.
W Wielką Środę (17 kwietnia) po Mszy św. wieczornej (o godz. 19.00) w domu parafialnym
odbędzie się katecheza dla rodziców i chrzestnych, których dzieci otrzymają chrzest w czasie
Świąt Wielkanocnych.
18 kwietnia – w Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. To najważniejszy czas
dla każdego chrześcijanina. Celebrujemy Pamiątkę naszego zbawienia – Mękę, Śmierć
i chwalebne Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Udział w liturgii tych dni jest wyrazem naszej
wiary, chrześcijańskiej tożsamości, żywej więzi z Kościołem.
W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie o godz. 18.00. Na zakończenie
przeniesiemy w procesji Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji, tzw. Ciemnicy. Adoracja
będzie do godz. 22.00.
W Wielki Piątek (19 kwietnia) o godz. 7.00 będzie Droga Krzyżowa w naszym kościele.
O godz. 15.00 odprawimy Drogę Krzyżową, która przejdzie ulicami naszej parafii. Liturgia
Męki Pańskiej będzie celebrowana o godz. 18.00. Na jej zakończenie przeniesiemy procesyjnie Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Adoracja będzie do godz. 23.00. O godz.
20.00 zaśpiewane zostaną Gorzkie Żale. Ofiary zbierane przy adoracji Krzyża zostaną przeznaczone na utrzymanie Grobu Bożego w Jerozolimie.
W Wielki Piątek rozpoczyna się również Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia (II
Niedziela Wielkanocna).

W Wielką Sobotę (20 kwietnia) od 8.00 do 13.00 będziemy święcili pokarmy na stół wielkanocny. Niech będzie to też czas nawiedzenia i modlitwy przy Grobie Pańskim. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20.00.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza św. rezurekcyjna o godz. 6.00. Kolejne
Msze o godz.: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.
27 kwietnia br. w Niepokalanowie będzie miało miejsce II Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu Margaretka. Organizujemy wyjazd z naszej parafii. Koszt: 40 zł. Zapisy w zakrystii. Wyruszymy o godz. 5.00 sprzed naszego kościoła.

