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1. 1. W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych w kościołach (1 osoba na
20m2) informujemy, że od soboty, 27 marca każdorazowo będzie mogło przebywać w naszej
świątyni maksymalnie 40 osób. Wychodząc naprzeciw potrzebom duchowym wiernych, do
odwołania WPROWADZAMY DODATKOWE MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE o godz. 8.00 i
14.00.Jednocześnie przypominamy wszystkim a jednocześnie prosimy o właściwe noszenie
maseczek, dezynfekowanie rąk oraz zachowywanie odpowiedniego dystansu.
2. 2. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Msze święte do Wielkiej Środy według
stałego porządku. Przed kościołem rozprowadzane są palemki, ofiary składane są
przeznaczone na kwiaty do ołtarza.
3. 3. W Wielki Czwartek kończy się Wielki Post i rozpoczynamy świętowanie Triduum
Paschalnego. Tego dnia jest tylko jedna Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.oo.
Po niej adoracja w kaplicy adoracji tzw. Ciemnicy do godziny 22.oo.
4. 4. W Wielki Piątek czuwanie rozpoczynamy o godzinie 9.oo. Liturgia na cześć Męki
Pańskiej o godzinie 18.oo. Po jej zakończeniu adoracja przy Grobie Pańskim będzie do
godziny 22.oo.
5. 5. W Wielką Sobotę adoracja od godziny 9.oo. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o
godzinie 20.00 od poświęcenia ognia przy kościele i liturgii światła. Podczas Wigilii Paschalnej
odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, dlatego przynosimy świece.
6. 6. W Niedzielę Zmartwychwstania Msze Św. o godz.7.oo, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30,
14.00, 18.00. Z racji obostrzeń sanitarnych nie będzie w tym roku tradycyjnej porannej
procesji rezurekcyjnej.
7. 7. Dokładny program Triduum Paschalnego można znaleźć w gablotach, na stronie
internetowej oraz w Rodzinniaku.
8. 8. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
* Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godzinie 17.15.
* Droga krzyżowa w Wielki Piątek o godzinie 15.oo.
1. 9. Okazja do spowiedzi świętej od poniedziałku do środy na porannych Mszach świętych
oraz po południu od godziny 16.3o.
2. 10. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocnych w Wielką Sobotę od 9.oo do 15.oo
co 15 minut. Zachęcamy do przyniesienia skarbonek Caritas z jałmużną wielkopostną, które
wzięliśmy na początku Wielkiego Postu.
3. 11. Przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowszy numer Gościa Niedzielnego, Niedzieli,
a także nasz biuletyn parafialny Rodzinniak, w którym znajduje się dokładny program
Triduum Paschalnego.
4. 12. W ostatnim czasie odeszli do wieczności (a pogrzeby odbyły się w minionym tygodniu):
+ Renata Różycka l.72, + Jadwiga Lewandowska l. 65, + Stanisława Prasowska l. 71, +
Bogdan Dragankiewicz l. 61, + Przemysław Tonko l. 43, + Bernadeta Trela l. 87, + Jan Trela
l. 84, + Jan Jabłko l. 76, + Teresa Dawid l. 71 i + Teresa Rębisz l. 57. Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie...

