
OGŁOSZENIA NA NIEDZIELE PALMOWĄ – MĘKI PAŃSKIEJ  - 14.04.2019 
Rozpoczynamy Wielki Tydzień  
Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę msze św. są bez zmian 6,30 -,7,00, 18,00 
Zachęcamy do spowiedzi św.  aby  w Wielki Czwartek być godnym przyjąć Eucharystię z rąk Pana Jezusa  jak 
apostołowie a w dzień zmartwychwstania dotykać Jego Ciała uwielbionego, dotykać jego chwalebnych ran 
I mówić Pan mój i Bóg mój w dzień zmartwychwstania  
Spowiedź jest : w Wielki Poniedziałek  i Wielki Wtorek od 18,00. W  Wielka Środę od 17,00 środę  zawsze tak 
długo jak będzie kolejka. Prosimy, kto może przyjść do spowiedzi wcześniej. Unikniemy straty czasu w kolejce. 
Spowiedź będzie w dolnym kościele. 
Wielki Czwartek, rano nie ma mszy św. Kapłani wraz  swoim biskupem odprawiają mszę św Krzyżma i 
ustanowienia sakramentu kapłaństwa – Polecamy i prosimy o modlitwę za kapłanów. 
W naszej Parafii msza św. Ustanowienia eucharystii z misterium umywania nóg  w Wielki Czwarte o godzinie 
19,00. Po mszy sw. przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do 24,00. 
Chętnych którzy, jak jest zwyczaj w naszej parafii chcieli by się ofiarować do adoracji w nocy z modlitwa za 
kapłanów zapraszamy do poszczególnych grup godzinowych czyli do adoracji od 12,00 do 3,00 i od 3,00 do 
6,00 i od 6,00 do 9,00 
Wielki Piątek godzina 20,00 
Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy od 9,00 do 19,00. Droga krzyżowa w Wielki Piątek o godzinie 14,30.  
Zaraz po drodze krzyżowej. Godzina miłosierdzia. O godzinie 19,00 nabożeństwo Gorzkich Żali.  
Spowiedź św. od 9,00 do 15,00  
Nabożeństwo Wielkiego Piątku a wiec : modlitwa za wszystkie stany Kościoła, , Czytanie Męki Pańskiej 
adoracja krzyża, komunia św. i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu  początek o godzinie 20,00. 
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły  
Wielka Sobota godz 21,00  
Obrzędy poświecenia nowego ognia, wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu św. oraz msza św. 
rezurekcyjna z procesją zmartwychwstania o godz. 21,00. 
Adoracja Pana Jezusa w Grobie od godziny 9,00 do 20,00 
Poświęcenie pokarmów od 9,00 do 15,00 a dolnej świątyni 
W Wielka Sobotę zachęcamy do postu zwyczajowego. Czyli nie jemy mięsa aż do dokonania poświecenia 
pokarmów. 
Spowiedź św. w sobotę  od 9,00 do 15,00 – prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwile. Mamy mniej 
kapłanów, a przygotowania do Wielkiej Nocy nie pozwolą nam skupić się tylko na spowiedzi wiernych. 
Wielka Niedziela  
 Rano Rezurekcji nie ma. Nie ma też mszy sw. o godzinie 20,00 
 Pierwsza msza św.  w Niedziela Wielkanocną o godzinie 8,00 następnie 9,30 + 11,00 + 11,15 + 12,30 + 18,00 
Msze św. w II dzień świat  bez zmian 7,00 + 8,00 + 9,30 + 11,00 + 11,15 + 12, 30 + 18,00 + 20,00 
Skarbonki wielkopostne Caritas  które rozdawaliśmy w środę popielcowa prosimy składać do kosza przed 

ołtarzem w dzisiejszą  Niedzielę Palmową. 

Zapraszamy do adoracji w Wielki Czwartek w nocy OD 24.00 DO 3,00 + 3,00 do 6,00  + 6,00-9,00  

Ofiary złożone na tace w dzisiejsza druga niedziele miesiąca przeznaczamy jak zwykle na cele remontowo-

modernizacyjne w naszych budynkach parafialnych. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom którzy pamiętają o 

tej niedzieli i większą składają ofiarę.  

Organizujemy wyjazd do sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie 3 maja  na godzinę 15,00 Wyjazd o 

godzinie 12,00 sprzed naszej świątyni. Czas trwania podróży autobusem 2 godziny. Zapisy w księgarni i 

zakrystii. Zachęcamy do tego wyjazdu, do miejsca w którym dokonały się objawienia Matki Bożej jedyne w 

Polsce uznane przez Kościół a Matka Boża mówiła po polsku. 

   Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i uczestnictwo w uroczystości obchodów po raz pierwszy w 

historii Polski, święta narodowego dla uczczenia Chrztu Polski i poświecenia Godła Narodowego, „Orła” 

Dziękujemy za złożone ofiary na ten cel. Nadal można składać ofiary w księgarni szczególnie z ulicy Dragana 

gdzie nie było kwestarza. Trwa zbiórka na ulicy Cieszyńskiego. Fundusze te wprawdzie nie pokrywają całych 

kosztów ale są wiece pomocne dla tego dzieła  służącego wszystkim.     

    Wszystkim obecnym na mszy św. parafianom, sympatykom i gościom, dziękujemy za wspólną 

modlitwę i złożone ofiary, a obchodzącym w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny czy inne osobiste 

rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.  

 

 



 

                                NABOZEŃSTWA WIELKIEGO TYGODNIA  14-21.04.2019 R  

                         Wszystkie wydarzenia w życiu Kościoła a szczególnie misterium Mszy sw.  

                           Biorą swój początek w tajemnicy cudzie Zmartwychwstania Pana Jezusa. 

                  Prowadzą nas do naszego zmartwychwstania mocą  zmartwychwstałego Zbawiciela.  

 

                 Wielki Poniedziałek – Wtorek  - Środa – msze sw. 6,30 + 7,00 + 18,00 

                                                             Spowiedź sw. w/w dni  

W. Poniedziałek  podczas mszy sw. od 18,00 tak długo jak będzie kolejka. 

W. Wtorek  podczas mszy sw. od 18,00 tak długo jak będzie kolejka. 

W. Środa od 17,00  szczególnie dla dzieci a dla dorosłych od 18,00  do 19,00 i     

                                             tak długo jak  będzie kolejka. 

Proszę nie odkładać spowiedzi na ostatnia chwile. Mamy mniej kapłanów, a przygotowania do Wielkiej Nocy 

nie pozwolą nam skupić się tylko na spowiedzi wiernych 

Wielki Czwartek   19,00      Nie ma porannych mszy św. ani spowiedzi  

              Msza św. Ostatniej Wieczerzy, czyli  ustanowienia sakramentu Eucharystii godz. 19,00  

                                                                  Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do 24,00 – zachęcamy do         

                                                                             rodzinnego nawiedzenia Pana Jezusa 

Adoracja nocna w intencji kapłanów   trzy grupy w zamkniętym kościele  godz. 24,00-3,00       

                                                                                                + 3,00 do 6,00 + 6,00 – 9,00 
Wielki Piątek - adoracja Pana Jezusa  w ciermnicy od 9,00  +  Adoracja pana Jezusa w grobie do 24,00 

                                    Spowiedź św. od 9,00 do 14,30    
                                    Droga krzyżowa 14,30 po drodze nabożeństwo Miłosierdzia Bożego 
                                    Nabożeństwo „Gorzkich Żale” godz. 19,00  
                                    Nabożeństwo Wielkopiątkowe godz. 20,00   
Adoracja krzyża , czytania męki Pańskiej, modlitwa za wszystkie stany Kościoła komunia sw. g. 20,00  

Wielka Sobota      Adoracja Pana Jezusa w grobie od 9,00 

                                         Spowiedź św. od 9,00 do 15,00  

                                         Poświecenie pokarmów w dolnej świątyni  od 9,00 do 15,00 

                                         Godz. 21,00 Uroczystość poświecenia nowego ognia, wody chrzcielnej i odnowienia  

                                         przyrzeczeń chrzcielnych/ proszę przynieść świece / Rezurekcja uroczysta msza sw.   

                                         Zmartwychwstania.  

Niedziela Zmartwychwstania Msze św. 8,00 + 9,30 + 11,00 + 11,15 + 12,30 + 18,00 nie ma spowiedzi 

II dzień świat Zmartwychwstania Pańskiego msze św. 7,00+ 8,00 + 9,30 + 11,00 + 11,15 przedszkolaki  

                                                                                              + 12,30 + 18,00 + 20,00 


