Ogłoszenia duszpasterskie
Niedziela Palmowa
25 marca 2018
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Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli w piątkowej
Drodze Krzyżowej ulicami naszego miasta. Szczególnie dziękujemy tym, którzy
zaangażowali się w przygotowanie oprawy tego nabożeństwa oraz czytali teksty
rozważań poszczególnych stacji. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać!
Dzisiaj ministranci i lektorzy rozprowadzają palmy wielkanocne.
Ostatnie Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 16:00.
Chorych z ul. Libelta i Roosevelta nawiedzi Ks. Proboszcz z Komunią św. i możliwością spowiedzi św. wielkanocnej we wtorek, 27 marca od godz. 9:00.
Skorzystanie ze spowiedzi św. w Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę będzie
możliwe od godz. 16:30.
Od czwartku rozpoczynamy obchody Triduum Paschalnego. W Wielki Czwartek – w dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa - Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. Podczas tej Mszy św. poświęcenie książeczek dla
dzieci komunijnych. Możliwość adoracji Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 20:00.
W Wielki Piątek – w dzień męki i śmierci Pana Jezusa - o godz. 9:00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a o godz. 18:00 Liturgia Męki Pańskiej, po której adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21:00. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. W Wielką Sobotę – w dniu ciszy i trwania na adoracji przy Grobie Pańskim poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny o godz. 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20:00. Na tę
liturgie prosimy o przyniesienie ze sobą świec. Triduum Paschalne stanowi najważniejsza liturgię Kościoła w ciągu roku kościelnego, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza św. z procesją rezurekcyjną o
godz. 7:00. Tego dnia nie będzie Mszy św. o godz. 8:00. Pozostałe Msze św. o
zwykłej porze.
Od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, będzie trwała w naszym
kościele 9-ciodniowa nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. O godz.
15:00 w kościele odmawiana będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy.
Na ołtarzu Krzyża św. wystawiona jest puszka na dobrowolne ofiary na kwiaty
do Grobu Pańskiego.
Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do wieczności: Śp. Teresę Teichert,
Śp. Jana Adamczaka, Śp. Barbarę Tysiąc. Powierzmy tych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie...

