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NIEDZIELA PALMOWA i Wielki Tydzień – 29 III – 5 IV 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Najpierw dziękujemy tym, którzy gorliwie uczestniczyli w ostatnich rekolekcjach
wielkopostnych, a także tym, którzy przystąpili do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego. Przystąpiło ponad 200 osób, co jest bardzo budujące.
2. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia, czyli wielkich
wydarzeń w historii zbawienia człowieka – Męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Towarzysza temu bogate obchody liturgiczne i nabożeństwa. By je dobrze przeżyć, musimy
uczynić szczegółowe ustalenia co do każdego dnia. I tak:
 W środę –tradycyjnie Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii. Wyjdziemy spod
kościoła po mszy św. wieczornej, czyli ok. 18.30. Serdecznie zapraszamy do udziału
wszystkie wspólnoty parafialne, dzieci, młodzież i dorosłych. Wszystkich prosimy o
zabranie ze sobą świec. Podjęty i poniesiony w środę krzyż niech będzie aktem naszej
wiary, naszym publicznym przyznaniem się do Chrystusa.
 W wielki Czwartek - nie ma Mszy św. porannej lecz tylko wieczorna. Do południa
odwiedzimy chorych. O godz. 18.00 rozpocznie się Msza św. upamiętniająca ostatnią
Wieczerzę Chrystusa z Apostołami. Wieczerza ta jest pamiątką ustanowienia
sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Na zakończenie Mszy św., na pamiątkę
pojmania i uwięzienia Pana Jezusa, nastąpi wystawienie Najśw. Sakramentu w
Ciemnicy i adoracja do północy. W tym czasie odprawimy nabożeństwo Gorzkich
Żali, odmówimy codzienny różaniec, odśpiewamy koronkę do Bożego Miłosierdzia,
Godzinki o Męce Pańskiej oraz będzie czas na cichą adorację. W tym czasie (do godz.
24.00) będzie można skorzystać ze spowiedzi. Postarajmy się aby nikt z was nie
pozostał w grzechu w te święte dni.
 W Wielki Piątek - przypominamy, że obowiązuje post ścisły, czyli powstrzymanie
się od pokarmów mięsnych oraz ograniczenie się do tylko jednego posiłku do syta.
W kościele będzie można adorować Pana Jezusa w ciemnicy przez cały dzień.
Międzyczasie o godz. 15.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i
rozpoczniemy nowennę przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia. Wieczorem o
godz. 17.30 nabożeństwo Drogi krzyżowej, a o godz. 18.00 Liturgia Wielkiego
Piątku. Podczas liturgii i po liturgii będzie wystawiony Krzyż do adoracji. Za
przystąpienie do adoracji krzyża można zyskać odpust zupełny. Do puszki
wystawionej przy krzyżu w czasie adoracji, zbierane będą tradycyjnie ofiary
przeznaczone na utrzymanie miejsc w Ziemi Świętej. Po liturgii wielkopiątkowej
przeniesiemy Pana Jezusa do Grobu. Adoracja w Grobie Pańskim będzie trwała
przez całą noc. Bardzo prosimy o mobilizację swoich sił, aby godnie uczcić Mękę
Chrystusa i podziękować Mu podczas adoracji przy Grobie. Aby nikogo nie zabrakło
podczas nocnej adoracji, zaproponowaliśmy poszczególnym blokom i ulicom dyżury
adoracyjne. Grafik dyżurów wywieszony jest w przedsionku kościoła i na stronie
internetowej parafii. Można sobie to zanotować na karteczce. Bardzo prosimy o
nadzwyczajną gorliwość modlitewną w ten święty czas.
 W Wielką Sobotę przez cały dzień będzie kontynuowana adoracja Najśw.
Sakramentu w Grobie Pańskim. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie od
godz. 8.00 do 15.00. W czasie święcenia pokarmów na stoliku pod chórem będą
wystawione tzw. wielkanocne „Chlebki dobroci”, rozprowadzane przy okazji świąt

przez Caritas. (często są one dzisiaj, w W. Czwartek, ale tym razem będa w sobotę).
Jeżeli ktoś zechce, to może taki chlebek sobie nabyć i wziąć do poświęcenia na stół
wielkanocny. Sobotnia Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się na placu przed
kościołem o godz. 19.00. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec. Po liturgii kościół
będzie otwarty do godz. 24.00. W tym czasie odprawimy także nabożeństw
pierwszych sobót miesiąca.
3. Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy procesją rezurekcyjną o godz.
6.00 rano. Bardzo prosimy o dobre przygotowanie całej asysty procesyjnej – baldachimu,
chorągwi, feretronów, różańca itd. Prosimy o przygotowanie wszystkiego już w sobotę.
4. W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.

5. Zanim rozpoczną się te uroczystości kilka ogłoszeń na najbliższy czas.
6. W dniu dzisiejszym dzieci z naszej świetlicy przygotowały świąteczny kiermasz.
Zachęcamy do skorzystania i wsparcia świetlicy.
7. Zespół charytatywny naszej parafii przygotował na święta paczki dla najbiedniejszych z
ofiar złożonych przez was w ubiegłą niedzielę w kwocie 2163 zł. Bóg zapłać za ofiarność.
Paczki te będą rozdawane w poniedziałek od godz. 19.00.
8. Podobnie jak w ubiegłym roku pragniemy, aby w obchodach Wielkiego Tygodnia brała
udział straż rzymskich żołnierzy, idących w środę Drogą Krzyżową i trzymających straż
przy Grobie Chrystusa. Jest to wzniosła funkcja dla mężczyzn, zarówno dorosłych jak i
młodzieńców, dlatego zachęcamy ich i zapraszamy na spotkanie organizacyjne w najbliższy
poniedziałek o godz. 19.30.
9. Za tydzień w Niedzielę Zmartwychwstania przypada także pierwsza niedziela miesiąca.
Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych. Zmiana tajemnic dla dzieci będzie jednak
wyjątkowo w 2 niedzielę kwietnia.
10. Dyrekcja Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej zwraca się z prośbą, aby rodzice
dopełnili czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły do dnia 31 marca. Można
to uczynić przez stronę internetową lub w szkole.
11. Przedszkole „Chatka Puchatka” zaprasza dzieci w wieku 2-5 lat. Maja jeszcze na nowy rok
szkolny wolne miejsca.
12. Wszystkim życzymy głębokich przeżyć religijnych podczas Wielkiego Tygodnia.
Zapraszamy do licznego udziału w naszym kościele, a tym którzy wyjeżdżają na święta do
swych rodzin życzymy błogosławieństwa od Chrystusa Cierpiącego i Zmartwychwstałego.

Po tej mszy św. zapraszamy na nabożeństwo .... ....(wymienić tylko aktualne)
po 7 - Godzinek o Męce Pańskiej
po 9 - Koronki do Bożego Miłosierdzia
po 11 - Gorzkich Żali
po 16 – Drogi Krzyżowej
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WIELKA SOBOTA

Wielka Sobota – po liturgii
 Dzisiaj ogłoszenie bardzo krótkie, bo już zbliżamy się ku końcowi naszych obchodów
Triduum Paschalnego. Dziękujemy wam za dzisiejszą obecność, dziękujemy tym, którzy
włączyli się w przebieg i oprawę dzisiejszej liturgii – a sobotnia liturgia zawsze jest bogata
i wymaga więcej przygotowań – dlatego dziękuje lektorom, ministrantom, kantorom i
chórowi, który przejął dzisiaj w większości rolę kantorów. Dziękuje Radzie Parafialnej za
ufundowanie nowego Paschału na ten rok. Dziękuje tym którzy minionej nocy przychodzili
tu na czuwanie i prowadzili modlitwy.
Za chwile przeniesiemy Pana Jezusa w Monstrancji do Grobu, by stamtąd wyruszyć jutro o
poranku w procesji rezurekcyjnej. Po przeniesieni Pana Jezusa na początku odmówmy kolejny
dzień Nowenny przed uroczystością Miłosierdzia Bożego, a potem sobotnie nabożeństwo do bł.
Jana Pawła II, połączone z kolejnym – przedostatnim już dniem nowenny przygotowującej nas
do Kanonizacji. Następnie III – ostatnia część Gorzkich Żali, i dla wszystkich chętnych kościół
będzie otwarty do adoracji do północy.
13. Jutro zapraszamy na Rezurekcję o godz. 6.00 rano. W zależności od pogody procesja
będzie na zewnątrz lub wewnątrz. Bardzo prosimy o przygotowanie całej asysty
procesyjnej.

