Ogłoszenia duszpasterskie 9 – 16 kwietnia 2017.
1.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – dziś o godz. 17:00.
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie w dni powszednie o godzinie 15:00.

2.

Dzieci szkolne zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek o godzinie 16:30.

3.

Możliwość przyjęcia sakramentu pokuty jest od poniedziałku do środy rano, od
6:30 do 8:00, z wyjątkiem czasu Mszy św., po południu zaś od 16:00 do 19:00
z wyjątkiem czasu Mszy św.
W środę będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty do godziny 22:00.
Prosimy, aby pomyśleć o świątecznej spowiedzi od poniedziałku do środy. Zasadniczo chcielibyśmy zakończyć czas spowiedzi w Wielką Środę wieczorem, aby Triduum Paschalne mogło być już dla nas wszystkich czasem świętowania tajemnicy naszego odkupienia.
Dla tych, którzy nie zdążą wcześniej, będą dyżury w konfesjonale: w Wielki Czwartek
od 7:00 do 9:00 oraz od 15:30 do 17:00, w Wielki Piątek od 7:00 do 8:00 oraz od
16:00 do 17:00 i w Wielką Sobotę od 7:00 do 8:00 oraz od 15:30 do 16:30.

4.

Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje nas abstynencja od pokarmów mięsnych, a osoby zdrowe pomiędzy 18. a 60. rokiem życia także post, czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia. Tego dnia nie dotyczy dyspensa ogólna udzielona dla zakładów zbiorowego żywienia.

5.

Święte Triduum Paschalne, w które wchodzimy w tym tygodniu, to szczyt całego roku liturgicznego. Trzy święte dni: dzień śmierci Chrystusa, dzień spoczynku w grobie
i dzień zwycięstwa Chrystusa rozpoczniemy celebracją Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
w Wielki Czwartek o godzinie 18:00. W Wielki Piątek o godzinie 18:00 odprawimy
Liturgię Męki Pańskiej z adoracją Krzyża Świętego. Natomiast Wigilię Paschalną, czyli uroczystą celebrację Zmartwychwstania Pana Jezusa rozpoczniemy w Wielką Sobotę, po zachodzie słońca, o godz. 20:00 na placu kościelnym. Jeżeli dopisze pogoda,
zgromadzimy się na placu i dopiero po poświęceniu ognia, za światłem nowo poświęconej świecy paschalnej, wejdziemy wszyscy do wnętrza kościoła. Celebracja ta
zakończy się ok. godz. 23:00 procesją rezurekcyjną. Na Wigilię Paschalną zapraszamy
wszystkie poczty sztandarowe. Prosimy, aby na ten wieczór przynieść ze sobą świece. Te trzy nabożeństwa stanowią centrum nie tylko Triduum Paschalnego, ale też
całego roku liturgicznego.

6.

W Wielki Czwartek NIE będzie rano rozdawana Komunia św. Zgodnie z obowiązującymi przepisami liturgicznymi poza czasem liturgii można zanosić Komunię św. tylko
chorym w domach.

7.

W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zapraszamy do udziału w Liturgii Godzin, czyli
tzw. Ciemnej Jutrzni o godz. 8:00, a w Wielką Sobotę także w Nieszporach, o godz.
16:45.

8.

W Wielki Piątek o godz. 15:00, w godzinie śmierci Chrystusa odprawimy nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

9.

W Wielki Czwartek po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy
zapraszamy do trwania na adoracji do godziny 22:00. Podobnie w Wielki Piątek
adoracja przy Bożym Grobie będzie trwała do godz. 22:00. Adoracja przy Bożym
Grobie w Wielką Sobotę – od godziny 7:00 do 17:00. Zamknięcie adoracji w Wielką
Sobotę nastąpi o godz. 17:00. Przerwa do godz. 20:00 będzie wykorzystana na
posprzątanie i przygotowanie kościoła na uroczystości paschalne.

10.

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę będzie o godz. 12:00, 13:00, 14:00 i 15:00.

11.

Zapraszamy do pomocy przy sprzątaniu naszego kościoła w Wielki Czwartek od godziny 9:00 oraz w sobotę od godz. 17:00. Równocześnie dziękujemy tym, którzy systematycznie dbają o czystość i piękno naszego kościoła.
Wyrażamy bardzo serdeczne słowa wdzięczności wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali przy bieżących pracach.

12.

Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek od 9:00 do 11:00.
W pozostałe dni, ze względu na przygotowania do Świąt i Triduum Paschalne, kancelaria będzie nieczynna.
Następny termin otwarcia kancelarii będzie w środę po Świętach, 19 kwietnia.

13.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Z ran Ukrzyżowanego płynie krew naszego zbawienia. Podczas Eucharystii ta sama krew pojawia się w kielichu na ołtarzu.
Oddajemy Jezusowi skażoną grzechem krew śmiertelników, otrzymujemy krew życia
wiecznego, krew czystej miłości. | Nie wyobrażają sobie bez niej dnia. Są, jak mówią,
uzależnieni od Eucharystii. Dlaczego? | Demokracja będzie chrześcijańska albo nie
będzie jej wcale – stwierdził sługa Boży Robert Schuman, dwukrotny premier Francji.

14.

Po Mszach świętych można nabywać świece wielkanocne rozprowadzane, jak co roku, przez Caritas. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dożywianie dzieci
w szkołach.

15.

Dziś po Mszach świętych siostry zbierają ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

