
        NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 

25.03.2018 
 

1. W liturgii Kościoła obchodzimy dzisiaj pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do 

Jerozolimy i rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy św. – poświęcenie 

gałązek palmowych. Gałązki palmowe oraz chorągiewki na stół wielkanocny można 

nabywać przy wejściu do kościoła. Zebrane ofiary przeznaczymy na „święconkę” dla 

potrzebujących Parafian. 

2. Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 17:00. Przypominamy, że za pobożny udział  

w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny. 

3. Dzisiaj Siostry Urszulanki z Pniew pragną przedstawić nam po każdej Mszy św. swoje 

zaangażowanie misyjne i pozyskać środki dla misjonarzy. 

4. Młodzież z klasy 7 szkoły podstawowej oraz tych, którzy w tym roku szkolnym 

rozpoczęli przygotowanie do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie  

w najbliższy poniedziałek, 26 marca, o godz. 18:45 w Sali Karmelitańskiej. Obecność 
wszystkich obowiązkowa! 

5. Osoby i rodziny potrzebujące pomocy mogą odbierać żywność w Caritas Parafialnej ( ul. 

Łąkowa 3 ) w poniedziałek i wtorek od godz. 10:00 do 12:00. 

6. W Wielki Piątek biuro parafialne będzie nieczynne. 

7. Nowenna do Miłosierdzia Bożego: w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę o godz. 20:00. Od 

Niedzieli Wielkanocnej – przez całą oktawę – po wieczornej Mszy św. 

8. Dziękujemy Parafianom, którzy już złożyli daninę diecezjalną. Koperty znajdują się na 

bocznych ołtarzach. 

9. Organizujemy pielgrzymkę do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Stoczka Klasztornego w 

dniach 26 – 27 maja br. ( sobota – niedziela ). Szczegółowy program i zapisy –  

– w niedziele po Mszy św. w zakrystii. 

10. Trwa zbiórka środków pieniężnych dla rodzin dotkniętych tragedią wybuchu gazu  

w Poznaniu. Wsparcie można przekazać za pomocą strony www.caritaspoznan.pl oraz 

przelewem bankowym na konto Caritas Archidiecezji Poznańskiej:  

BNP PARIBAS: 87 1600 1084 1846 4045 8000 0001 z dopiskiem „KAMIENICA”. 

Zebrane pieniądze zostaną przekazane poszkodowanym rodzinom. 

11. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. Polecamy ciekawe 

komentarze biblijne do czytań mszalnych oraz artykuły. Do każdego numeru jest 

dołączony modlitewnik na kwiecień. Cena Przewodnika – 6 zł. 

12. W ubiegłym tygodniu zmarli nasi parafianie: śp. Ewelina Sutkiewicz, śp. Andrzej Tuzimek, 

śp. Krystyna Haremza. 

13. Okazja do spowiedzi św. w Wielkim Tygodniu: 

Rano – codziennie od godz. 7:30 do 8:30. 

Po południu: – Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa od godz. 17:00 do 

zakończenia wieczornej Mszy św. 

– Wielki Czwartek od godz. 16:00 do 17:30, 

 Ogłoszenia duszpasterskie 



– Wielki Piątek od godz. 16:00 do 22:00 ( z przerwą na Liturgię ), 
– Wielka Sobota od godz. 16:00 do 18:00 i od godz. 19:30 do 20:30. 

14. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy. 

15. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i daninę diecezjalną można składać w zakrystii i w 

biurze parafialnym. 

16. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek Wielkanocny Msze święte 

według porządku niedzielnego. 

 

 

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 
 

 

WIELKI CZWARTEK – Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18:00. 

– Adoracja Pana Jezusa w „ciemnicy” do godz. 22:00. 

 

 

WIELKI PIĄTEK  – Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18:00. 

– Przed Liturgią – Droga Krzyżowa – godz. 17:00. 

– Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 22:00. 
 

 

WIELKA SOBOTA – Święcenie potraw o godz. 14:00, 15:00, 16:00 i 17:00. 

– Adoracja Pana Jezusa w Grobie – przez cały dzień. 

 

 

– Liturgia Wigilii Paschalnej – godz. 21:00. 
 

Przynosimy świece – odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. 

 

Uroczysta procesja rezurekcyjna na zakończenie Liturgii w Wielką Sobotę 
wieczorem. 

W Niedzielę Wielkanocną rano nie będzie procesji. 
 

Zapraszamy Parafian i odwiedzających 

nasze Sanktuarium Eucharystyczne! 


