
Ogłoszenia Parafialne 
14 - 21 IV 2019 

 

1. Rozpoczynamy przeżywanie Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej. Przypominam, iż przedświąteczna 

posługa duszpasterska Chorym w naszej Parafii będzie miała miejsce jutro w Wielki Poniedziałek,  

15 kwietnia, od godz. 8.30. Proszę o zgłoszenia kolejnych Chorych, czy to do comiesięcznej posługi stałej, 

czy też do jednorazowej wizyty przed Świętami. 

Na godz. 18.30 w poniedziałek zapraszam z kolei do naszego kościoła na zbiórkę liturgiczną 

wszystkich posługujących w naszym kościele podczas liturgii Triduum Paschalnego. Wcześniej, już na 

Mszę św. wieczorną i spotkanie na plebanii zapraszam Braci Towarzystwa Św. Wojciecha. 
 

2. Do biura parafialnego w tym tygodniu zapraszam zwyczajowo we wtorek pomiędzy 9.30 a 11.00 oraz 

tegoż dnia bezpośrednio po wieczornej Mszy św., czyli ok. godz. 18.00. W Wielki Czwartek Męki 

Pańskiej biuro parafialne będzie nieczynne. 
   

3. W Wielką Środę na godz. 19.00 w zapraszam Wszystkich Parafian na Miejską Drogę Krzyżową, 

która zwyczajowo wyruszy spod naszej świątyni do kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

W bieżącym roku będzie to szczególna Droga Krzyżowa, bo z inscenizacjami – biblijnymi 

przedstawieniami przygotowywanymi przez młodzież – tegorocznych kandydatów do Bierzmowania  

z naszej Wspólnoty Parafialnej. Gorąco zapraszam na to wyjątkowe wydarzenie! 

 Spotkanie Kandydatów do Bierzmowania i próba generalna dla wszystkich współtworzących 

to wydarzenie we wtorek, po Mszy św. o godz. 18.00. Obecność obowiązkowa.   
 

4. Od Wielkiego Czwartku przeżywać będziemy TRIDUUM  PASCHALNE:   

WIELKI CZWARTEK - Dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. O godz. 10.00  

w Katedrze Gnieźnieńskiej Msza Krzyżma Św. (podczas której Ks. Prymas dokona poświęcenia olejów,  

a księża naszej Archidiecezji uroczyście odnowią przyrzeczenia kapłańskie). W naszym kościele - Msza św. 

Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00, na którą zapraszam wszystkich Parafian (to Wieczór Przyjaciół Pana – 

Uczniów Chrystusa). Tego dnia po zakończeniu Mszy św. adoracja w tzw. Ciemnicy do godz. 21.00. 

WIELKI PIĄTEK - Dzień ukrzyżowania i śmierci krzyżowej Pana Jezusa. W tym dniu obowiązuje post 

ścisły; nie tylko powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, ale też ograniczenie ilości 

posiłków (jeden do syta). O godz. 15.00 w czasie śmierci Pana Jezusa na Krzyżu zapraszam najpierw na 

wspólną Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Drogę Krzyżową, zaś o godz. 19.00 uroczysta Liturgia 

Męki Pańskiej, która winna zgromadzić nas wszystkich. Po zakończeniu Liturgii adoracja przy Grobie 

Pańskim, do godz. 21.30 i od rana od godz. 9.00. 
 

WIELKA SOBOTA - Dzień adoracji Jezusa złożonego w Grobie. Od godz. 12.00 do 16.00 (co godzinę)  

w naszym kościele poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny (a wcześniej od godz. 10.00 - poświęcenie 

pokarmów na wioskach; proszę o zgłoszenia miejsc poświęcenia w biurze parafialnym lub w zakrystii - w 

każdej z wiosek, proszę o uzgodnienie jednego wspólnego miejsca, razem max. 5 miejsc). O godz. 21.00 - 

w sobotę LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ zakończona uroczystą procesją ze świecami.  
 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – Mszę św. o godz. 8.30 poprzedzi dodatkowa, poranna 

procesja rezurekcyjna a następnie porządek Mszy św. tak jak w każdą niedzielę. Niedzielny porządek Mszy 

św. zwyczajowo także w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy.    

 

Ks. Piotr Waszak 


