Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej
14 kwietnia 2019 r.

1. Dziś o godz. 17:30 ostatnie Gorzkie Żale w Wielkim Poście, dlatego
zachęcamy do udziału w tym nabożeństwie szczególnie tych, którzy jeszcze
z różnych powodów nie mogli w nich uczestniczyć.
2. W czwartek 18 kwietnia o godz. 16:00 spotkanie wszystkich bielanek
i dziewczynek chętnych do sypania kwiatków w czasie procesji.
3. Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna się Triduum Paschalne, jest to
szczególny czas rozważania Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Zachęcamy wszystkich wiernych do licznego udziału w tej pięknej liturgii
Wielkiego Czwartku o godz. 18:00, Wielkiego Piątku o godz. 18:00,
a także w Wielkiej Soboty o godz. 19:00.
4. Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia Sakramentu Eucharystii
i Sakramentu Kapłaństwa, dlatego przychodzimy wyrazić Chrystusowi
naszą wdzięczność, za te wspaniałe dary, które nam zostawił.
5. W Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej i Adoracja Krzyża św., tego dnia
nie sprawuje się Mszy św., natomiast obowiązuje post ścisły. Do
zachowania postu zachęcamy również w Wielką Sobotę.
6. Ofiary składane w czasie adoracji Krzyża św. przeznaczone są na potrzeby
Stolicy Apostolskiej.
7. W Wielką Sobotę - Liturgia Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego
rozpocznie się poświęceniem ognia. Dlatego zgromadzimy się przed wejściem
do kościoła. W tym dniu odbywa się w Kościele odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych, prosimy o przyniesienie świec.
8. Święcenie pokarmów w sobotę od godz. 9:00 do godz. 15:30
9. Msza św. Rezurekcyjna z procesją odprawiona zostanie w Niedzielę o godz.
6:00 rano. Zapraszamy na nią wszystkich parafian i miłych Gości, a zwłaszcza
scholę, asystę kościelną, strażaków, ministrantów i dziewczynki do sypania
kwiatów. Prosimy także o zabieranie ich z sobą i przyniesienie do kościoła.
10. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie Mszy św. o godz. 9:00.
11. Dziś po wieczornej Mszy św. o godzinie 20:00 młodzież serdecznie zaprasza na
Misterium Męki Pańskiej (teatr cieni).
12. W Wielki Piątek po liturgii zapraszamy na Drogę Krzyżową, będzie to już
ostatnia , oparta na medytacji, słowie i muzyce.
13. Do Caritasu ze sprzedaży świec, wpłaciliśmy kwotę 2000 zł.
14. Przed dzwonnicą można jeszcze nabyć świece Caritasu.
15. Zachęcamy do czytania Gościa Niedzielnego.

