NIEDZIELA PALMOWA
NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ
9 kwietnia 2017 roku

1. Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień. Okazja do spowiedzi od poniedziałku do środy od g.1730. W
czasie Triduum Paschalnego w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę rano nie ma Mszy Świętych.

2. W

Wielki Czwartek o g. 900 w katedrze ks. Biskup Ignacy Dec odprawi Mszę Św. Krzyżma z
duchowieństwem naszej diecezji. W naszym kościele o godz.1800 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej –
Pamiątka ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. Po Mszy Św. nastąpi przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji. Adoracja potrwa do godz. 2200.

3. W Wielki Piątek Adoracja od g.1500 do 1700. O godz. 1700 odprawimy Drogę krzyżową ulicami naszej

Parafii. Nabożeństwo Męki Pańskiej rozpocznie się po zakończeniu Drogi Krzyżowej. Na
zakończenie Nabożeństwa Męki Pańskiej nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza
Grobu Pańskiego, a później odśpiewamy wszystkie części Gorzkich Żali. Zakończenie Adoracji ok. g.
2200.

4. W

Wielką Sobotę przychodzimy adorować Najświętszy Sakrament i święcić pokarmy na stół
wielkanocny. Święcenie pokarmów od 1000 do 1230 co pół godziny i dodatkowe święcenia o g. 1330
oraz ostatnie o g. 1430. Adoracja Najświętszego Sakramentu od 900 do 1930. Liturgia Wigilii Paschalnej
rozpocznie się o g. 2000. Prosimy o przyniesienie świec z okapnikami. Procesja rezurekcyjna na
zakończenie Mszy Świętej Liturgii Wigilii Paschalnej.

5. Ofiary zebrane przy Adoracji Krzyża przeznaczone są na Grób Pański w Jerozolimie, natomiast ofiary
złożone z okazji święcenia pokarmów przeznaczone będą na nasze WSD w Ołtarzewie.

6. W Wielkanoc Msze Św. jak w każdą niedzielę.
7. Dzisiaj o g. 1500 w kaplicy Miłosierdzia Bożego zostanie odprawiona Msza Św. w języku ukraińskim
w rycie grekokatolickim.

8. Jutro w poniedziałek od g. 900 przygotowujemy nasz parafialny kościół na najważniejsze święta w
roku. Każda para rąk na wagę złota. Zapraszamy do pomocy.

9. W

zakrystii są do nabycia Paschaliki, w cenie 5 zł. Paschał jest symbolem zmartwychwstania.
Paschalik zabierzmy ze sobą na Mszę Św. Wigilii Paschalnej, a na drugi dzień postawmy tę świecę na
stole przy świątecznym śniadaniu. Potem zanieśmy ją na grób bliskiej osoby, dając tym samym
świadectwo naszej wiary w zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne w niebie.

10.

Przypominamy o głosowaniu na projekt obywatelski, który wysunęła nasza Parafia, a dot.
powstania terenu rekreacyjnego za placem kościelnym. Formularze do wypełnienia leżą pod chórem.
Termin oddawania głosów upływa 15 kwietnia. Aby oddać ważny głos, trzeba mieć ukończony 16 rok
życia i być zameldowanym na terenie Podgórza lub Glinika.

11.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół. Wszystkim Wiernym
życzymy spokojnej niedzieli i owocnego przeżywania Świętego Triduum Paschalnego.
….………………………………….
Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz

