
VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU NIEDZIELA PALMOWA  (10. 04. 2022)  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
1. Chciałbym podziękować całej wspólnocie parafialnej za ten ostatni czas jaki przeżywaliśmy  

u końca Wielkiego Postu. Dziękuje za wspólnotową modlitwę z Biskupem naszej Diecezji  

w czasie wizytacji, dziękuje wszystkim za zaangażowanie, dziękuje grupom duszpasterskim, 

szkołom z dyrektorami, p. Organiście, p. Kościelnemu i niezastąpionej LSO. Bogu dziękuje za 

czas świętych rekolekcji, za osobę Ks. Roberta i jego posługę dla naszej wspólnoty i wam za 

modlitwę i spowiedź świętą. Mam nadzieje że wszystkie te wydarzenia pomogą nam lepiej 

przeżyć święte Triduum Paschalne.  

2. Od poniedziałku do środy Msza Św. także rano z możliwością spowiedzi dla tych którzy nie 

mogli skorzystać podczas rekolekcji, spowiadać będziemy także w te dni popołudniu od godz. 

17.00.  

3. W środę o godz. 17.30 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 

Od czwartku rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne: 

 

- Wielki Czwartek – rozpoczęcie liturgii o godz.  19.00. Po liturgii Panie z Caritas 

rozprowadzać będą poświęcone chlebki, ofiary przeznaczone będą dla 

potrzebujących, adoracja przy Ciemnicy do godz. 22.00 

 

- Wielki Piątek –  od 7.00 - Adoracja w Ciemnicy, o godz. 15.00 Droga Krzyżowa, 

rozpoczęcie liturgii o  godz. 19.00. Po zakończonej Liturgii o godz. 20.00 Droga 

Krzyżowa. Panów Strażaków bardzo proszę o posługę przy Grobie Pańskim  

i podczas Rezurekcji. Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 22.00 w tym czasie 

zachęcamy do Adoracji Krzyża Świętego, ofiary przeznaczone na Boży Grób  

w Ziemi Świętej. 

 

- Wielka Sobota  -  od godz. 7.00 - Adoracja przy Grobie Pańskim i Krzyża Świętego,  

rozpoczęcie Liturgii Wielkiej Soboty o godz. 19.00 prosimy zabrać ze sobą 

gromnice.  

W sobotę poświęcenie pokarmów w następującym porządku: 

• 8.00 – Trzęsówka przed kościołem (o ile będzie pogoda) 

• 9.00 - Trzęsówka przed kościołem 

• 9.30 – Ługnica 

• 10.00 -  Trzęsówka przed kościołem 

• 10.30 – Jagodnik przed Remizą 

• 11.00 –  Trzęsówka przed kościołem 

• 12.00 Trzęsówka przed kościołem 

                                                                                                         

- W Wielką Niedzielę – Msze św. o godz. 6.00, 10.00 i  11.30  bardzo proszę  

o zorganizowanie feretronów na procesje rezurekcyjną 

- W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o 7.00, 10.00 i 11.30.  
 

4. Dziękuje rodzinom z Trzęsówki za sprzątanie kościoła i złożenie ofiarę  250  zł. W tym tygodniu 

prosimy o pomoc kolejne rodziny.  

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej dziś w NIEDZIELI: Ostatnie dni Pana Jezusa, 

dodatek ABC wiary, Jakiego księdza potrzebują ludzie? 


