
                                          OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 NIEDZIELA PALMOWA – 10 kwietnia 2022 roku. 

1. Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, która łączy zapowiedź królewskiego 

tryumfu Chrystusa i orędzie Męki. 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. W Triduum Paschalnym kancelaria parafialna jest nieczynna, pilne sprawy można 

załatwiać po wieczornych nabożeństwach.  

3. Porządek nabożeństw Wielkiego Tygodnia: 

Pół godz. przed każdą Mszą św. w poniedziałek, wtorek, środę i piątek od godz. 1500 jest okazja 

do spowiedzi.  Starajmy się wypełnić przykazanie Kościelne, które mówi, o przyjęciu komunii i 

spowiedzi w okresie wielkanocnym.   

WIELKI CZWARTEK - Msza św. o godz. 1800. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do miejsca zwanego "Ciemnicą", obnażenie ołtarzy i adoracja Najświętszego 

Sakramentu do godz. 2100. 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. 2100.                              
O godz. 1500 rozpoczniemy nowennę do Miłosierdzia Bożego, odmawiając Koronkę.  

WIELKA SOBOTA - Dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie. Dzień cichej nadziei i 

modlitewnego oczekiwania na cud zmartwychwstania. W tym dniu co pół godziny od godz. 900 

do 1300 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.  

O godz. 1500 przy grobie Pańskim zostanie odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia.  

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ - rozpocznie się o godz. 1900. Składa się z czterech 

części: Liturgii Światła, Słowa, Chrzcielnej i Eucharystycznej. Zabierzmy ze sobą świece.   

Rezurekcja w niedzielę o godz. 600 w intencji Parafian. Pozostałe Msze św. o godz. 900, 1030, 1200           

i 1600. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. tak jak w każdą niedzielę. 

4. Bardzo serdecznie dziękujemy za złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. W minionym tygodniu na 

nowy sufit w naszym kościele zostały złożone ofiary w kwocie 500 zł przez członkinie KŻR, i przez pewne 

rodziny 300 i 200 zł. Bóg zapłać tym, którzy troszczą się o naszą świątynię. 

5. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy. 

6. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odeszli śp. Janina Rosołowska i Jan Dąbrowski.  

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny 

odpoczynek racz Im dać Panie… 

7. Życzymy, aby ten czas przyczynił się do wzrostu duchowego, a łaska i opieka Boża niech każdego dnia 

czuwa nad Państwem. 


