NIEDZIELA PALMOWA - 14.04.2019
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Wielki Tydzień. Niech on
dla nas będzie «Wielki», w spotkaniu z Jezusem Chrystusem, który za
nas umarł i zmartwychwstał. Starajmy się od Wielkiego Czwartku nawet pomimo pracy i wielu obowiązków szukać – czasu na dłuższą
modlitwę, skupienie, lekturę prasy religijnej, a wieczorem udział w
Świętym Triduum Paschalnym.
2. Program Wielkiego Tygodnia powinien być w każdym domu,
jego skrót jest na tablicach ogłoszeń. Można go jeszcze zabrać ze
stolika z prasą.
3. Dodatkowy dzień Spowiedzi w naszej parafii we wtorek
(16.04) w godz: 8.00 - 12.00 i 14.00 - 18.00. W parafii Św. Michała
Archanioła spowiedź będzie w środę, w Niedźwiedziu w poniedziałek.
Bardzo prosimy poszukać czasu na spowiedź. Kto pracuje za
granicą, a wraca w ostatniej chwili, niech wraca już wyspowiadany!
4. Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania od Wielkiego Czwartku codziennie o godz. 18.00
uczestniczy w liturgii Triduum Paschalnego w naszym kościele aż do
Rezurekcji w Wielką Sobotę wieczorem. Przypominam, że spowiedź
dla was, dla rodziców i świadków jest we wtorek i w środę.
WIELKI CZWARTEK
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00
Na Mszę św. zapraszamy wszystkich, a szczególnie rodziców i
dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej. W Wielki Czwartek
Komunia święta, Ciało i Krew Chrystusa będzie udzielana pod dwoma
postaciami, chleba i wina.
WIELKI PIĄTEK
Droga krzyżowa dla dzieci o godz. 11.00
Koronka do Bożego miłosierdzia i Pierwszy Dzień Nowenny przed
uroczystością Odpustu Parafialnego o godz. 15.00.

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00, całonocna adoracja według
wyznaczonego porządku. Do czuwania przy «Grobie Pańskim»
zapraszamy Strażaków, Harcerzy, Lektorów i Ministrantów.
Droga krzyżowa ulicami miasta o godz. 22.00. Początek przy
kościele Św. Michała Archanioła zakończenie przy naszej świątyni.
WIELKA SOBOTA
Przez cały dzień adoracja Jezusa w «Grobie Pańskim»
Poświęcenie pokarmów co pół godziny od 10.00 do 14.00
Drugi dzień Nowenny w Godzinie miłosierdzia o 15.00
Liturgia Wigilii Paschalnej i procesja rezurekcyjna o godz. 18.00
Zapraszamy Asystę Zagórzan, Orkiestrę OSP, Chór Parafialny, Oazę,
Ministrantów, Lektorów, wszystkie grupy. Prosimy o przygotowanie
feretronów na procesję.
WIELKA NIEDZIELA I PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze święte o godz. 7.00, 9.00, 10.30 i 17.00. Nowenna o 16.30.
5. Dziękujemy młodzieży z klas VIII i rodzicom za wczorajsze
sprzątanie oraz przygotowanie kościoła na Wielki Tydzień. «Bóg
zapłać».
6. Dzisiaj Rada parafialna zbiera pieniądze na dokończenie
budowy naszego kościoła i jego otoczenia. Zbieramy fundusze na
tegoroczne inwestycje. «Bóg zapłać» za wszystkie ofiary.
Wszystkim życzymy owocnego przeżycia
Wielkiego Tygodnia.

