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Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego
Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające
wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego.
W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz
źródło wszelkiej łaski.
1. Dziś o godz. 15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a o godz. 16.oo Droga Krzyżowa
dla dzieci.
2. Okazja do spowiedzi św. dla dorosłych:
• poniedziałek, wtorek i środa pół godziny przed poranną Mszą świętą
oraz od 16.oo do 18.oo;
• Wielki Czwartek od 15.oo do 17.45 (nie ma okazji do spowiedzi rano!);
• Wielki Piątek od 6.oo do 9.oo oraz od 15.oo do 17.45;
• Wielka Sobota od 6.oo do 9.oo oraz od 15.oo do 18.00.
Przypominamy, że podczas sprawowania liturgii Triduum Paschalnego nie
spowiadamy i bardzo prosimy, by nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę przed
Wielkanocą.
3. Zebranie członków Akcji Katolickiej we wtorek o godz. 16.3o w Domu Parafialnym.
Obecność obowiązkowa.
4. Wielki Czwartek – godz. 18.oo Msza św. Wieczerzy Pańskiej, a po niej przeniesienie
Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja Najświętszego Sakramentu. Adorację zakończymy o
godz. 21.oo modlitwą brewiarzową.
5. Wielki Piątek – godz. 8.oo Droga Krzyżowa. O 15.oo rozpoczniemy nowennę do
Miłosierdzia Bożego, którą będziemy odprawiać o tej godzinie codziennie do soboty przed
Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Dzieci zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 15.3o.
Obrzędy Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.oo. Na adorację przy Bożym Grobie
zapraszamy przez całą noc i cały dzień Wielkiej Soboty do godz. 19.oo według
proponowanego planu umieszczonego w Dwutygodniku z zeszłego tygodnia oraz
gablotkach. W szczególny sposób zapraszamy do wspólnej modlitwy w grupach: o godz.
20.oo – młodzież; o 21.oo – kobiety; o 22.oo – mężczyzn. Poza wyznaczonymi grupami
podczas adoracji przy Bożym Grobie zachowujemy ciszę rezygnując ze wspólnych
modlitw. Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych oraz ograniczenie się do jednego posiłku w ciągu dnia). Zachęcamy
wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wielką Sobotę do
Rezurekcji.
6. W Wielką Sobotę święcenie pokarmów na stół wielkanocny o godz. 9.oo, 10.oo, 11.oo,
12.oo, 13.oo, 14.oo i 15.oo. O godz. 20.oo rozpoczęcie liturgii Wigilii Paschalnej, którą
zakończymy procesją rezurekcyjną. Prosimy o zabranie ze sobą świecy. Na procesją
rezurekcyjną zapraszamy poczty sztandarowe i rolników do niesienia baldachimu.

7. Podczas Triduum Paschalnego można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami,
wypełniając następujące dzieła:
* Wielki Czwartek - udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie
Przed tak wielkim Sakramentem;
* Wielki Piątek - pobożny udział w adoracji Krzyża i ucałowanie Krzyża;
* Wielka Sobota - udział w nabożeństwie Wigilii Paschalnej i odnowienie
przyrzeczeń chrztu świętego.
8. Ofiary na kwiaty i świece do Bożego Grobu można składać w zakrystii i kancelarii
parafialnej lub do wystawionego koszyczka przy Bożym Grobie.
9. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
10. Za tydzień Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Nie zapominajmy, że jest to
największe święto całego roku liturgicznego. O godz. 14.oo Msza św. za dzieci „roczne”,
które prosimy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej do wtorku bieżącego tygodnia.
11. W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek kancelaria parafialna będzie nieczynna.
12. Wyjazd zapisanych osób do kina w Oświęcimiu na film „Miłość i Miłosierdzie” odbędzie
się w poniedziałek o godz. 19.oo z parkingu przy cmentarzu.
13. Katecheza chrzcielna w miesiącu kwietniu odbędzie się w ostatnią sobotę miesiąca, 27
kwietnia, po Mszy św. wieczornej (około godz. 17.45).

