
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 
1. Dziś Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do 

Jerozolimy.  
 

2. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 16.15. 
 

3. Kolekta dzisiejszej niedzieli zostanie przeznaczona na potrzeby parafii.  
 

4. Przed nami Wielki Tydzień. W Wielki Czwartek o godz. 18.30 zapraszamy 
na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej, która zostanie odprawiona w intencji 
kapłanów posługujących w naszej parafii. Po Eucharystii Najświętszy 
Sakrament zostanie przeniesiony do Ciemnicy. Adoracja w Ciemnicy od 
godz. 20.00 do 22.00. 

 
5. W Wielki Piątek Adoracja w Ciemnicy od godz. 7.30 do 16.00. O godz. 7.30 

zapraszamy na Ciemną Jutrznię. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zostanie 
odprawione o godz. 10.00 i 15.00. Ceremonie wielkopiątkowe rozpoczną 
się o godz. 18.00. Adoracja przy Bożym Grobie od godz. 19.30 do 22.00. 
Po ceremoniach adorację poprowadzi chór. 

 
6. W Wielką Sobotę adoracja przy Bożym Grobie od godz. 7.00 do 19.00. 

Podobnie jak w Wielki Piątek, w Wielką Sobotę zapraszamy na Ciemną 
Jutrznię o godz. 7.30. Święcenie pokarmów będzie miało miejsce o godz. 
13.30 i 14.30. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20.00. 
Prosimy przynieść świece. Po ceremoniach Wielkiej Soboty zostanie 
odprawiona Msza św. z procesją rezurekcyjną. 

 
7. Na rezurekcję zapraszamy poczty sztandarowe. Przez udział w procesji 

dajemy świadectwo w Zmartwychwstanie Chrystusa.  
 

8. W Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość. Zachęcamy do 
zachowania wstrzemięźliwości także w Wielką Sobotę do Mszy św. Wigilii 
Paschalnej.  

 
9. Okazja do sakramentu pokuty: poniedziałek, wtorek i środa – od godz. 

6.30 do 7.00 i 16.00 do 17.00, czwartek – od godz. 15.30 do 17.30, piątek 
– od godz. 8.00 do 11.00 i od godz. 19.30 do 20.30, sobota – od godz. 8.00 
do 11.00 i od godz. 14.30 do 16.00. 
 



 
 

 
10. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w zakrystii lub do 

skarbony z tyłu kościoła.  
 

11. Wszystkich chętnych zapraszamy do sprzątania kościoła w środę o godz. 
9.30. 

 
12. Ofiary zebrane w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zostaną przeznaczone 

na Boży Grób w Jerozolimie i chrześcijan w Ziemi Świętej, kolekta w 
przyszłą niedzielę na potrzeby parafii. 

 
13. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach  

w kościele i wokół kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z 
serca Bóg zapłać! 

 
14. Zachęcamy do zakupu „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie 

się”, paschalików, naszego informatora parafialnego. 
 


