PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

14 kwietnia 2019 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI Niedziela Wielkiego Postu
1. Marsz dla Jezusa odbędzie się dzisiaj w Niedzielę Palmową 14 kwietnia.
Rozpoczęcie o godz. 13.15 w kościele oo. Jezuitów (ul. Sienkiewicza 60),
zakończenie na Eucharystii w Archikatedrze.
2. Ogólnopolskie spotkanie Apostolatu Margaretka oraz wspólnoty osób modlących się
za kapłanów odbędzie się w sobotę 27 kwietnia o godz. 9.30 w Niepokalanowie.
3. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Palmowa – na każdej mszy św błogosławimy
gałązki wierzbowe, które przypominają palmy jerozolimskie, słane pod stopy
wjeżdżającego do Jerozolimy – Mesjasza. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna
najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania
Pańskiego.
4. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15.
5. We wtorek o godz. 18.00 młodzież naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania,
którego udzieli ks. Bp Marek Marczak. Zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę
rodziców oraz wszystkich parafian. W poniedziałek próba przed bierzmowaniem i
spowiedź kandydatów do bierzmowania o godz. 18.30.
6. Spowiedź w tym Wielkim Tygodniu od poniedziałku do środy rano o godz. 7.00 i
wieczorem od 17.00. W środę, dla tych którzy dłużej pracują, będzie możliwość
spowiedzi do godz. 21.00.
7. W środę po mszy św. o godz. 18.00 katecheza dla dorosłych „Przy herbacie o
sakramentach” w sali parafialnej;
8. W Wielki Czwartek rano nie ma mszy św. o godz. 7.00. Natomiast w katedrze
ksiądz biskup odprawi Mszę krzyżma o godz. 10.00. Podczas tej Mszy św. kapłani
odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są
wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania,
sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń kapłańskich.
9. Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum
Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już
dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszego
odkupienia. Msza św. Wieczerzy Pańskie będzie sprawowana przez wszystkich
kapłanów naszej parafii o godz. 18.00, późnej możliwość adoracji Najśw. Sakramentu
do godz. 22.00.
10.W wielki Piątek adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 7.00. Liturgia Wielkiego Piątku
rozpocznie się o godz. 18.00, a później możliwość adoracji Najśw. Sakramentu do
godz. 24.00.Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, tego

dnia nie sprawujemy mszy św. i na znak jedności z Jezusem zobowiązani jesteśmy do
zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak
to było w Środę Popielcową. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych
obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post
ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Możemy w tym dniu spożyć jeden
posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę pożywić.
11. W Wielki Piątek o godz. 15.00 rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego.
12.Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się
mszy św. Liturgia Wigilii paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już
rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Błogosławienie
pokarmów rozpoczniemy od godz. 8.00 do godz. 17.00. W tym czasie będzie również
trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa. Postarajmy się
zatem tak zaplanować nasze przyjście do kościoła, abyśmy mogli zatrzymać się choć na
adoracji.
13.Natomiast liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już świętowanie uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy o godz. 20.00. Prosimy o przyniesienie
świec. Program Triduum Paschalnego wywieszony jest na tablicy przy wyjściu z
kościoła, można go również znaleźć na stronie internetowej naszej parafii. Zapraszamy
w tych dniach do szczególnej modlitwy i adoracji Najśw. Sakramentu.
14. W Niedzielę Zmartwychwstania procesja rezurekcyjna i msza św. w intencji parafian o
godz. 6.00. Zapraszamy na tę mszę św. asystę, dzieci do sypania kwiatów,
ministrantów, aby uroczyście przeżyć dzień Zmartwychwstania Chrystusa. W niedzielę
nie będzie mszy św. o godz. 8.00. Następne msza św. o godz. 9.30, 11.00 i 12.30 oraz
wieczorem o 18.00 i 19.30
15. Nowenna do Miłosierdzia Bożego w Wielki Piątek i Wielka Sobotę o godz. 15.00, a w
pozostałe dni o godz. 17.30.
16.
W Poniedziałek Wielkanocny msze św. jak w każda niedzielę.
17. Kancelaria w czwartek i piątek nieczynna.
18. W niedzielę Miłosierdzia Bożego 28 kwietnia w godz. 11.00 – 13.30 zamierzamy
zorganizować kolejną akcję Honorowego oddawania Krwi. Wcześniej jednak
oczekujemy na deklaracje osób chętnych do udziału w akcji. Prosimy zatem o
zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii. W tym dniu będzie także możliwość
deklaracji gotowości oddawania szpiku kostnego.
19.Prace budowlane trwają, są wykonywane kolejne belki na chórze, a murarze wznoszą
kolejne fragment murów do docelowych wysokości. Zachęcamy do modlitwy w
intencji budowniczych i o błogosławieństwo na budowie.
20.Jest dostępna prasa katolicka
- „Idziemy” – art. „” ;
- „Gość Niedzielny” – art. „Nawracanie głowy”;
- „Niedziela” – art. „”.
Zapraszamy do parafialnego kiosku.
21.Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i dobrego przeżywania czasu Wielkiego Postu.
Niech Dobry Bóg wszystkim błogosławi.
22. Módlmy się za zmarłych parafian, szczególnie w ostatnim czasie: – Wieczny
o
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