OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 10. 04. 2022
 Gorzkie Żale z kazaniem – dziś o g. 17.00.
 Adoracja Najśw. Sakramentu – w tym tygodniu tylko w poniedziałek i we
wtorek od g. 15.00 do 17.50.
 Kancelaria Parafialna – czynna tylko we wtorek wg stałych godzin urzędowania.
 Serdecznie zachęcamy wiernych, aby wszelkie przygotowania do Świąt
zakończyć do liturgii Wielkiego Czwartku a zarazem zapraszamy do czynnego
udziału w Triduum Paschalnym oraz w Liturgii Godzin z katechezami.
 Liturgia Wieczerzy Pańskiej - w Wielki Czwartek - rozpocznie się o g. 18.30,
w Wielki Piątek również o g. 18.30, natomiast Liturgia Paschalna o g. 21.00,
zakończona uroczystą procesją rezurekcyjną. Na liturgię Wielkiej Nocy przynosimy świece. Program jest wyłożony w kościele, wywieszony w gablotach oraz na
stronie parafialnej i FB.
 W Niedzielę Wielkanocną o g. 6.00 rano będzie uwielbienie Zmartwychwstałego Pana, Ciebie Boga wysławiamy i uroczysta Msza św. Nie będzie natomiast
Mszy św. o g. 7.30, w kościele św. Jerzego będzie tylko jedna Msza św. o g. 6.00.
 Serdecznie dziękujemy Ofiarodawcom na kwiaty – można jeszcze złożyć ofiarę
na ten cel. W int. Ofiarodawców będzie odprawiona Msza św. ‘rezurekcyjna’ o g. 6.00.
 W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. niedzielny.
 Okazja do spowiedzi św. tylko do W. Czwartku: dziś przed każdą Mszą św.,
w tygodniu rano - do W. Środy włącznie - przed Mszą św.,a wieczorem w Wielki
Poniedziałek i w Wielki Wtorek od g. 17.15, natomiast w Wielki Czwartek od
g. 9.00 – zakończenie spowiedzi o g. 14.00.
 Noc konfesjonałów – w Wielką Środę od g. 17.00 – do 22.00.
 Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: od g. 10.00 do 15.00 od strony
ul. Kościelnej, w kościele św. Jerzego o g. 11.00, w Domasławicach o g. 11.00,
w Zagórzynie o g. 11.30, w Rusku o g. 12.00.
 Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych oraz wszystkich chętnych
będzie w Wielką Sobotę o g. 12.15 w kościele.
 Skarbonki Wielkanocne Dzieło Caritas można składać podczas jałmużny postnej
w Wielki Czwartek, przy poświęceniu pokarmów oraz do wystawionego kosza.
 Bukszpan do wystroju kościoła – jeśli ktoś ma na swojej działce i może się
podzielić – prosimy o przyniesienie do zakrystii do wtorku. Dziękujemy!
 Koncert Wielkanocny w Poniedziałek Wielkanocny o g. 19.15 – zapraszamy!
 Msza św. w intencji Ofiar katastrofy smoleńskiej będzie odprawiona w Wielki
Poniedziałek o g. 18.00. Zapraszamy!
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
o - Kolejna płyta z serii Audio – Biblia oraz katecheza o grzechu gniewu
o - Jezus do s. Faustyny: Nie odkładaj sakr. spowiedzi, bo to mi się nie podoba
o - Jak głęboko przeżyć Triduum Paschalne?
 Kronika żałobna – zmarł śp.:
+ Ryszard Kosowski, l. 76 z ul. Wyspiańskiego Dobry Jezu…

