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▪ Dziś po wszystkich Mszach Świętych zbiórka do puszek na kwiaty do Bożego 

Grobu i dekorację świąteczną naszego kościoła.

▪ Dzisiejsza Niedziela Męki Pańskiej, nazywana Palmową, rozpoczyna obchód 
Wielkiego Tygodnia. Na wszystkich Mszach procesja i poświęcenie palm. O godz. 
15.00 zapraszamy na ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Dziękuję 
o. Kazimierzowi za trud przygotowania i wygłoszenia kazań pasyjnych w 
tegorocznym Wielkim Poście. 

▪ Planowany na niedzielę o 12.00 koncert pasyjny z przyczyn zdrowotnych 
został odwołonay. Będziemy informować o nowym terminie. 

▪ Od poniedziałku do czwartku, o godzinie 17.30 zapraszamy do wspólnej 
modlitwy różańcowej w intencji pokoju na Ukrainie. 

▪ Zachęcamy do włączania się w akcję ‘PACZKA DLA UKRAINY’. W 
przedsionku znajduje się karta z przykładową listą produktów. Także w 
przedsionku kościoła można składać gotowe paczki, bez zamykania i 
zaklejania ich.

▪ Dostępne są wciąż świece paschalne Caritas. Dochód ze sprzedaży świec 
wspomaga pomocową działalność Caritas naszej diecezji. 

▪ W Wielki Czwartek rozpoczyna się Triduum Paschalne. To najważniejszy 
czas w roku liturgicznym, kiedy celebrujemy Paschalne Misterium 
Chrystusa. Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w celebracji największych 
tajemnic naszej wiary.

▪ W Wielki Czwartek o 17.30 – tradycyjnie wspólna modlitwa różańcowa w 
intencji pokoju na Ukrainie. O 18.00 rozpoczniemy obchód Triduum 
Paschalnego Mszą Wieczerzy Pańskiej, po której rozpocznie się adoracja 
Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy, która potrwa do godz. 21.00. 

▪ W Wielki Piątek o godz. 7.30 zapraszamy do wspólnej modlitwy Liturgią 
Godzin, w kościele będą dostępne brewiarze. O godzinie 17.00 
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rozpoczniemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a o 18.00 ceremonie 
Wielkiego Piątku, po nich adoracja Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Śpiew Gorzkich Żali o godz. 19.30. Adoracja potrwa do godz. 
21.00. Ofiary złożone tego dnia przeznaczone są na utrzymanie Bożego 
Grobu w Jerozolimie.

▪ W Wielką Sobotę Kościół powstrzymuje się od sprawowania Najświętszej 
Ofiary. O godzinie 7.30 zapraszamy do wspólnej modlitwy brewiarzowej, po 
niej rozpoczęcie Adoracji, która potrwa do godziny 21.45. Poświęcenie 
pokarmów: godz. 11.00, 12.00, 13.00. Wigilia Paschalna, która rozpoczyna 
obchód Zmartwychwstania Pańskiego rozpocznie się przed kościołem o 
godz. 22.00. Prosimy o zabranie świec oraz cieplejszej odzieży. 

▪ W Niedzielę Zmartwychwstania nie ma Mszy Św. o godz. 8.00. Pozostałe 
godziny celebracji bez zmian: 9.00, 11.00, 16.00. O 15.30 uroczyste 
nieszpory, które kończą obchód Triduum Paschalnego. 

▪ Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania przed 
rozpoczęciem Triduum Paschalnego. Spowiedź pół godziny przed Mszą 
Świętą od poniedziałku do środy Wielkiego Tygodnia. 

▪ W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły – jeden posiłek do syta i 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, w Wielką Sobotę zachęceni 
jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

▪ Dziękuję za wszystkie prace, wykonane w minionym tygodniu w kościele, 
szczególnie za dekorację kościoła, na cmentarzu i w Domu Misyjnym. Za wszelki 
trud i poświęcony czas serdeczne Bóg zapłać. 

▪ Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pełnego łaski Wielkiego Tygodnia. 


