OGŁOSZENIA PARAFIALNE
14.04.2019 r.
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
1. Dzisiaj w liturgii Kościoła – Niedziela Męki Pańskiej, nazywana w tradycji Niedzielą Palmową.
Podczas każdej Mszy Świętej – poświęcenie gałązek palmowych. Ostatnie w tym roku Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym – o godz. 18.15.
2. Triduum Paschalne:
Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii
i kapłaństwa (Ostatnia Wieczerza) o godz. 18.00. Adoracja w Ciemnicy do godz. 22.00.
Wielki Piątek – adoracja w Ciemnicy od godz. 8.00, Droga Krzyżowa o godz.17.15, a Liturgia Męki
Pańskiej z adoracją Krzyża o godz. 18.00. Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22.00.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy.
Wielka Sobota – adoracja przy Grobie od godz. 8.00, poświęcenie pokarmów wielkanocnych –
– na placu przed kościołem ( w razie złej pogody w kościele) – co pół godziny od godz. 11.00 do
17.00.
Liturgia – Wigilia Paschalna o godz. 19.00. Prosimy o przyniesienie osłoniętych świec. O godz.18.40
nowenna do Miłosierdzia Bożego
Wielkanoc – procesja rezurekcyjna i Msza Święta o godz. 6.00. W tym dniu w Wielkanoc nie ma
Mszy Świętej o godz. 8.00 i 19.00.
3. Okazja do spowiedzi św. od poniedziałku do czwartku od godz.17.00, w piątek od 17.00
do 22.00 – z przerwą na liturgię, w sobotę podczas święcenia pokarmów.
4. Koperty na daninę diecezjalną są wyłożone na bocznych ołtarzach i przy wyjściu z kościoła.
Daninę można składać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
5. Caritas parafialna zebrała w zeszłym tygodniu 2357 zł i wydała 62 paczki żywnościowe dla
biednych parafian. Dziękujemy za waszą ofiarność i pracę wolontariuszy Caritas. W Wielkim
Tygodniu i w Oktawę Wielkanocy Caritas będzie nieczynny.
6. Dziękujemy Róży 2 - św. Teresy od Dzieciątka Jezus za poranną, niedzielną modlitwę różańcową.
7. We wtorek o godz. 18.00, Msza w int. Ojczyzny, godz. 17.30 różaniec w tej intencji.
8. W Wielki Czwartek kancelaria parafialna będzie nieczynna.
9. Na czas radosnego świętowania najważniejszych tajemnic naszej wiary, w imieniu Duszpasterstwa
Parafii Wojskowo – Cywilnej naszym Parafianom i Gościom składamy życzenia wielu łask Bożych,
pokoju, wzajemnej miłości, zrozumienia i dobrych spotkań z kochanymi ludźmi. Szczęść Boże!

