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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
1. Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali
z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 1700, zapraszamy.
2. Apostolat Maryjny zaprasza na Mszę Świętą we wtorek o 9 00 do kaplicy
a po niej na spotkanie w salce.
3. Nasza parafia uczestniczy w programie „Noc Konfesjonałów”. W Wielki
Wtorek od godz. 2100 do 2400 w nocy będzie możliwość spowiedzi św.
Księża z naszego dekanatu będą dyżurować w konfesjonałach – łącznie 28
kapłanów. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na Wielką Środę i Triduum
Sacrum, ponieważ nie będziemy mieli dodatkowego wsparcia
spowiedników.
4. TRIDUUM SACRUM
Wielki Czwartek - nie będzie Mszy św. porannej o godz. 630 i nie będzie
wystawienia Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji. Kapłani
odprawiają Mszę św. w Katedrze z poświęceniem Olejów o godz. 9 00.
W parafii Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18 00, na którą
serdecznie zapraszamy. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar
ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Po
Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji
i adoracja do godz. 2200.
Wielki Piątek - adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 800 do 1700.
Dzieci zapraszamy na adorację o godz. 15 30 i na Drogę Krzyżową o godz.
1600. O godz. 1700 - Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Liturgia
Wielkopiątkowa rozpocznie się o godz. 1800, po niej przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do Grobu Chrystusa, śpiew Gorzkich Żali
i adoracja do godz. 2400. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły:
powstrzymanie się od alkoholu i potraw mięsnych oraz ograniczenie
ilości spożywanego pokarmu.
Wielka Sobota - adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie
od godz. 800 do 2150. Liturgia Zmartwychwstania Pańskiego o godz.
2200 połączona z procesją rezurekcyjną. Przychodzimy do kościoła ze
świecami. Prosimy o parkowanie samochodów po drugiej stronie ulicy,
by procesja rezurekcyjna mogła odbyć się bezkolizyjnie. Wjazd na
parking kościelny w godz. 2100 - 2400 będzie zamknięty.

5. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę od godz. 9 00
do 1700 co godzinę. Członkowie Akcji Katolickiej będą zbierać tacę,
z której ofiary zostaną przeznaczone na zakup materiałów budowlanych do
obłożenia ścian w naszej świątyni, zabezpieczających przed brudzeniem
i wycieraniem farby. W ubiegłym roku dzięki zbiórce w Wielką Sobotę
obłożyliśmy filary, za co serdecznie dziękujemy.
6. Zapraszamy wszystkich parafian na wspólną modlitwę przy Ciemnicy
i Grobie Pańskim - Liturgią Godzin tzw. "Ciemną Jutrznią" - w Wielki
Piątek i Wielką Sobotę o godz. 730.
7. Na progu Wielkiego Tygodnia zapraszamy do włączenia się w inicjatywę
„Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę”. Jej celem jest 30-dniowa
modlitwa za kapłana, którą będzie można podjąć od Wielkiego Czwartku.
Tak jak w ubiegłych latach, po Mszy Wieczerzy Pańskiej, w naszym
kościele osobom zainteresowanym będą rozdawane karteczki. Akcją
pokieruje ks. Paweł. Gorąco zachęcamy do podjęcia tego dzieła.
8. W Wielką Sobotę od rana będą wystawione w kościele kosze na żywność
dla najuboższych, bezrobotnych, chorych, dla rodzin wielodzietnych, by
ich święta także były pełne spokoju, radości i miłości.
9. Agenda Caritasu czynna przed i po każdej Mszy św. Można nabywać
kartki świąteczne, świece paschalne, palmy świeże i suszone. Od Wielkiej
Soboty będą chlebki wielkanocne. Dochód ze sprzedaży przeznaczony
zostanie na wsparcie najuboższych.
10.Zespół Caritas serdecznie dziękuje za pamięć i ofiarność. Życzy
Parafianom wielkanocnych łask Zmartwychwstałego Pana.
11.Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na odbudowę organów
w bazylice garnizonowej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. Za złożone
ofiary – stokrotne Bóg zapłać!
12.W Wielkim Tygodniu kancelaria czynna tylko we wtorek od godz. 1600 do
godz. 1745.
13. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i w drugim dniu
świątecznym - Msze św. w porządku niedzielnym.
14.Polecamy prasę katolicką i życzymy duchowego, pełnego zadumy
przeżywania Triduum Sacrum i radosnych świąt Zmartwychwstania Pana.
15.W minionym tygodniu zmarli: śp. Jerzy Miński, lat 74 z ul.
Horbaczewskiego, śp. Cecylia Pytowska, lat 95 z Bulwaru Ikara, śp. Piotr
Kowalski, lat 34 z Bulwaru Ikara i śp. Halina Skalska, lat 74 z ul.
Horbaczewskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

