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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. 
Kazania pasyjne głosi ks. kanonik Wojciech Maćkowiak. 

Odpust zupełny można uzyskać za pobożny udział w Gorzkich Żalach oraz w każdy 
piątek Wielkiego Postu – za pobożne odmówienie przed wizerunkiem Chrystusa 

Ukrzyżowanego – po przyjęciu Komunii świętej – modlitwy: Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu. 

3. W Wielki Piątek biuro parafialne będzie nieczynne. 

4. 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. 

5. Bardzo dziękujemy parafianom, którzy już złożyli daninę diecezjalną – jako odpowiedź na 

prośbę naszego ks. Arcybiskupa Metropolity. 

6. Dzisiaj składka podczas Mszy św. – w drugą niedzielę miesiąca – będzie przeznaczona na 

potrzeby remontowe i inwestycyjne naszej parafii. 

7. Zapraszamy parafian do udziału w liturgii Triduum Paschalnego, w sposób szczególny 

młodzież z klas 7 i 8 wraz z rodzinami. Dla chrześcijan są to najważniejsze misteria naszej 

wiary. Postarajmy się jak najowocniej przeżyć ten święty czas! 
8. 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, 

 Wielki Piątek: od godz. 16:00 do 17:00 oraz po liturgii do godz. 22:00, 

 Wielka Sobota: od godz. 16:00 do 18:00 i od godz. 19:30 do 20:30. 
9. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy. 

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

parafialnym. 

11. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek Wielkanocny Msze święte według 

porządku niedzielnego. 

12. W sobotę, 27 kwietnia, w Oktawie Wielkanocy – o godz. 16:30 w kościele – zapraszamy na 

nabożeństwo Drogi Światła. 

13. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 6 zł ). Polecamy ciekawe 

komentarze biblijne do czytań mszalnych oraz artykuły. 

Ogłoszenia duszpasterskie 


