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NIEDZIELA PALMOWA i Wielki Tydzień – 20-26 III 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia, czyli wielkich
wydarzeń w historii zbawienia człowieka – Męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Towarzyszą 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 przeniesienie Najśw. Sakramentu do
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 do godz. 24.00.
 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 gorąco zachęcamy do tej adoracji aby jak najgorliwiej
podziękować Jezusowi za Jego Mękę i miłosierdzie. Niech każdy przyjdzie kiedy
może, ale aby w miarę równomiernie rozłożyć czas adoracji, zaproponowaliśmy
poszczególnym blokom i ulicom konkretne godziny adoracyjne. Grafik dyżurów
wywieszony jest w przedsionku kościoła i na stronie internetowej parafii. Można
sobie to zanotować na karteczce.
Podczas piątkowej adoracji do godz. 24.00 będzie można skorzystać ze spowiedzi.
Będzie to tzw. noc konfesjonałów/noc miłosierdzia, (W ubiegłe lata organizowaliśmy
tę nocną spowiedź w W.Czwartek, jednak w tym roku - Roku Miłosierdzia pragniemy
podkreślić dzień Wielkiego Piątku i Męki Chrystusa, bo właśnie w ten dzień został
zwyciężony szatan i odkupione ludzkie winy - otwarły się bramy miłosierdzia, a krew
Chrystusa wylana na Krzyżu zmywa ludzkie grzechy). W Lublinie do północy w
piątek do spowiedź otwarte będą kościoły w centrum Lublina np.: Katedra, k-ł

Dominikanów, Świętego Ducha i Nawrócenia św. Pawła (o czy informuje Kuria
biskupia). Niech więc nikt nie pozostanie na święta w grzechu i niech w Roku
Miłosierdzia zostanie oczyszczony.
 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. 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.
2. Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy procesją rezurekcyjną o godz.
6.00 rano (wedle starego czasu nawet o 5, gdyż w tym dniu następuje także zmiana czasu na
letni i zegary trzeba przestawić o godzinę do przodu). Bardzo prosimy o dobre
przygotowanie całej asysty procesyjnej – baldachimu, chorągwi, feretronów, różańca itd.
Prosimy o przygotowanie wszystkiego już w sobotę.
3. W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.

Zanim rozpoczną się te uroczystości kilka ogłoszeń na najbliższy czas.
4. Jak co roku chcemy pamiętać o biednych z naszej parafii organizując dla nich świąteczne
paczki. Ofiary na ten cel będzie można złożyć dzisiaj po Mszach św., co przeprowadza
Grupa charytatywna Rady Parafialnej. Paczki te będą rozdawane w jutro-w poniedziałek od
godz. 18.30.
5. Przy wyjściu z kościoła chętni mogą złożyć ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.
6. 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.
7. 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. zachęcamy do pozostania na nabożeństwie ........... (wymienić tylko aktualne)
po 7 - Godzinek o Męce Pańskiej
po 9 - Koronki do Bożego Miłosierdzia
po 11 - Gorzkich Żali
po 16.30 – Drogi Krzyżowej
Na zakończenie pomódlmy sie do Św. Michała Archanioła:
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu
niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen

