OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NIEDZIELA PALMOWA–25 marca 2018 R.
1. Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, która łączy zapowiedź
królewskiego tryumfu Chrystusa i orędzie Męki. Jak ważny rozpoczynamy okres świadczy o tym
fakt, że dni Wielkiego Tygodnia od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku włącznie mają
pierwszeństwo przed wszystkimi innymi dniami liturgicznymi.
2. Szczyt liturgii całego roku kościelnego stanowią trzy dni Wielkiego Tygodnia. Rozpoczyna je Msza
Święta Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku. Triduum Paschalne kończą dopiero nieszpory
Niedzieli Zmartwychwstania.
3. Porządek nabożeństw Wielkiego Tygodnia:
Poniedziałek, wtorek i środę msze św. o godz. 700 i 1800 W tych dniach podczas każdej
mszy św. będzie okazja do spowiedzi. Dla tych, którzy naprawdę nie mogli wcześniej
skorzystać z sakramentu pojednania będzie jeszcze okazja do spowiedzi w Wielką Sobotę,
podczas święcenia pokarmów, czyli od godz. 900 do 1400. Natomiast podczas liturgii
Triduum Paschalnego spowiedzi nie będzie.
WIELKI CZWARTEK - uroczysta msza św. o godz. 1800. Po mszy św. przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do miejsca zwanego "Ciemnicą", obnażenie ołtarzy i adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 2200. Jest to dzień pamiątki ustanowienia Sakramentu
Eucharystii i Kapłaństwa.
WIELKI PIĄTEK - liturgia wielkopiątkowa rozpocznie się o godz. 1800. Centralnym
momentem liturgii jest adoracja Krzyża. Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 2200. Do
adoracji zapraszamy dorosłych, młodzież, harcerzy, jednostki OSP z terenu naszej parafii.
WIELKA SOBOTA - Dzień spoczynku Pana w grobie. Dzień cichej nadziei,
modlitewnego oczekiwania na cud zmartwychwstania. W tym dniu co pół godziny od godz.
900 do 1400 będą święcone pokarmy. Stanowią je przede wszystkim chleb - przypominający
"chleb żywy, który zstąpił z nieba", jajka i kolorowe pisanki symbol życia, oraz wędliny
i baranek wielkanocny ( z masła, cukru, z ciasta) nawiązujący do wędrówki narodu
wybranego do ziemi odpoczynku i przebywania w obecności Pana. Na stół wielkanocny
należy również podać pobłogosławiony chrzan, pieprz i sól, które są odpowiednikami
biblijnych gorzkich ziół.
LITURGIA Wigilii Paschalnej - rozpocznie się o godz. 1900, a składa się z czterech
części: Liturgii Światła, Słowa, Chrzcielnej i Eucharystycznej. Wszystkich zapraszamy
do licznego udziału w nabożeństwach Triduum Paschalnego.
4. Rezurekcja w przyszłą niedzielę o godz. 600 w intencji Parafian, zapraszamy asystę, chór, jednostki
OSP, pozostałe msze św. o godz. 900, 1030, 1200 i 1600. W Poniedziałek Wielkanocny msze św. tak
jak w niedzielę.
5. Bardzo serdecznie dziękuję za złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
6. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy.
7. W Wielki Wtorek po mszy św. wieczornej odbędzie się katecheza przedchrzcielna dla rodziców i
chrzestnych, których dzieci w święta i miesiącu kwietniu przyjmą sakrament chrztu.
8. W minionym tygodniu z naszej parafii odeszły do wieczności ś.p. Stanisława Nocoń i Irena
Złotnicka, której pogrzeb odbędzie się w poniedziałek. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy
współczucia, a w Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
9. Życzymy, aby ten czas przyczynił się do wzrostu duchowego, a łaska i opieka Boża niech każdego
dnia czuwa nad Państwem.

