Ogłoszenia parafialne
Niedziela Palmowa 5.04.2020 r.
4 kwietnia 2020
Niedziela Palmowa rozpoczyna przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Zapraszamy do uczestniczenia w
Triduum Paschalnym. W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, Adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Adoracja od
godz. 10.00 do 17.50 w kościele, o godz. 18.00 Liturgia Wielkiego Piątku zakończona Adoracją do
21.00. W Wielką Sobotę o godz. 20.00 Wigilia Paschalna najważniejsza Eucharystia w roku
liturgicznym. Przynosimy ze sobą świece. W Wielkanoc i w II Święto Msze św. według porządku
niedzielnego. W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek Biuro Parafialne będzie nieczynne. W tym roku
nie będzie również tradycyjnej święconki w Wielką Sobotę. Zachęcamy, by w Niedziele
Zmartwychwstania przed śniadaniem dokonała jej Głowa Rodziny. Tekst modlitwy umieściliśmy na
stronie internetowej Parafii.
W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, we wtorek Nabożeństwo do
św. Mateusza o 17.30 a w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Posługa spowiedzi świętej w naszej Parafii: od dzisiaj 04.04.2020 r. do Wielkiej Środy
08.04.2020 będziemy do dyspozycji w konfesjonale według następującego porządku: codziennie
rano od 6.45 do 6.55 i od 7.30 do 8.00; po południu od 16.30 do 16.55 i od 17.30 do 17.55. W
Wielki Czwartek i w Wielki Piątek będziemy spowiadać od 17.30 do 18.00. Prosimy by w kościele
zawsze nie było więcej niż 5 osób. W niedzielę spowiadamy 15 min. przed każdą Mszą św.
Polecamy elektroniczną wersję Przewodnika Katolickiego dostępną na stronie Przewodnika i na
stronie naszej Diecezji.
Drodzy Parafianie, zdaję sobie sprawę, że wielu z Was jest w trudnej sytuacji nie tylko duchowej ale i
materialne. Dlatego chciałbym jak najserdeczniej podziękować tym wszystkim, którzy w tym trudnym
czasie wspierają nie tylko duchowo ale i materialnie nasz kościół parafialny. Wszystkim Bóg zapłać.
Na wniosek grupy naszych Parafian proponujemy, by jakieś szczególne intencje przesyłać na maila
Parafii, albo na fb proboszcza, które chcielibyście Państwo, byśmy dołączyli do naszej modlitwy w
kościele. Pragnę poinformować jednocześnie, że po każdej Mszy św. śpiewamy Suplikację, a po Mszy
św. o godz. 18.00 modlimy się na Różańcu w intencji wszystkich Parafian i całego świata.
Zachęcamy, by łączyć się z nami w modlitwie Różańcowej. O godz. 20.30 natomiast Ks. Abp
Stanisław Gądecki modli się Różańcem w intencji całej ojczyzny. Zachęcamy do wspólnoty
modlitewnej.

