NIEDZIELA PALMOWA, 14 KWIETNIA 2019 R.
1. Serdeczne Bóg Zapłać składamy paniom z Rodziny Różańcowej i innych wspólnot za poświęcony czas i trud
włożony w przygotowanie palm na dzisiejszą niedzielę. Równocześnie pragniemy wyrazić wdzięczność
parafianom za złożone z tej racji ofiary, które będą przeznaczone na wydatki związane z pracami w parafii. Po
każdej Mszy Świętej jest czynna Agenda Parafialna, w której można zaopatrzyć się w paschaliki Caritas.
Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, dzisiaj po każdej Mszy Św. w poczekalni kancelarii parafialnej
dyżurują członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego umożliwiając swoim
członkom złożenie zadeklarowanych ofiar pieniężnych.
2. Zapraszamy na ostatnie w tym roku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godzinie
17:00. Do skarbon z tyłu Kościoła można jeszcze składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu lub na jałmużnę
wielkopostną.
3. W Wielką Środę w ramach akcji „Noc konfesjonałów” od 20.00 do 24.00 kapłani będą pełnili dyżur w
konfesjonałach w kościele pw. św. Józefa przy ul. Kotlarskiej.
4. Spotkanie dla Rodziców i Chrzestnych dzieci, które zostaną ochrzczone podczas Świąt, odbędzie się w środę

17 kwietnia po Mszy Świętej wieczornej.
5. W Wielki Piątek 19 kwietnia Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza wraz z opiekunem na godzinę 14:00
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na nabożeństwo adoracji krzyża.
W Tym Tygodniu będziemy przeżywać Triduum Paschalne.
Wielki Czwartek – Pamiątka Wieczerzy Pańskiej, dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
Msze św. w tym dniu będą sprawowane o godz.: 9.00 w Katedrze Świdnickiej pod przewodnictwem ks. bpa
Ignacego Deca, podczas której nastąpi odnowienie przyrzeczeń kapłańskich oraz poświęcenie Oleju Chorych i
Krzyżma św. W naszej parafii natomiast o godz.: 16.00 będzie sprawowana Uroczysta Msza św. dla dzieci, a
o godz.: 18.30 dla młodzieży i dorosłych, na zakończenie której nastąpi przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do Ołtarza Adoracji. W tym dniu Adorację zakończymy o godz.: 22.00.
Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Jezusa. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły – spożywamy posiłki
bezmięsne w tym dwa lekkie i jeden do syta. Od godz.: 7.00 rozpocznie się czuwanie modlitewne przy
Ołtarzu Adoracji. W związku z tym zapraszamy do udziału w porannej Modlitwie Kościoła – JUTRZNI – do
której teksty będą przygotowane. O godz.: 15.00 - Droga Krzyżowa, natomiast Liturgia Wielkiego Piątku dla
dzieci i młodzieży rozpocznie się o godz.: 16.00, dla dorosłych o godz.: 18.30. Na zakończenie Liturgii
Wielkiego Piątku Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie
będzie trwała do godz.: 24.00. a ofiary składane podczas Adoracji Krzyża w Wielki Piątek przeznaczone są na
utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
Wielka Sobota- Od godz.: 7.00 Jutrznią rozpocznie się Adoracja przy Grobie Pańskim. Poświęcenie
pokarmów od godz.: 10.00 do 15.00 co 30 minut. W Słotwinie poświęcenie pokarmów o godz.: 13.00.
Wieczorem w Wielką Sobotę zapraszamy na Mszę św. Wigilii Paschalnej o godz.: 20.00. Przewodniczyć jej
będzie ks. bp Adam Bałabuch. Na liturgię prosimy przynieść świece.
W Niedzielę Zmartwychwstania o godz.: 6.00 REZUREKCJA. Pozostałe Msze św. w tym dniu będą
sprawowane wg porządku niedzielnego.
Kancelaria Parafialna w tym tygodniu będzie czynna we wtorek od godziny 10:00 do 12:00 oraz od godziny
16:00 do 18:00. W Wielką Sobotę kancelaria będzie nieczynna.
W Wielki Piątek, Wielką Sobotę i w Niedziele Zmartwychwstania nie będzie Koronki do Bożego
Miłosierdzia.
Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi zbiórkę artykułów spożywczych od poniedziałku do czwartku w
sklepach Delikatesy Centrum przy ul. Słobódzkiego, Dąbrowskiego, i Ofiar Oświęcimskich, Intermarche przy
ul. Skłodowskiej, w Hali Targowej przy ul. Wróblewskiego oraz w sklepie mięsnym przy ul. Jasińskiego.
Również w Wielką Sobotę będzie można składać dary do koszy wystawionych w kościele. Z zebranych
artykułów Zespół Caritas jak co roku przygotuje paczki dla najbardziej potrzebujących Parafian, które zostaną
dostarczone w sobotę 20.04 od godziny 15:30. Prosimy chętne osoby do pomocy w rozwożeniu paczek.
Można się zgłaszać do agendy parafialnej. Wszystkim ofiarodawcom już dzisiaj serdecznie dziękujemy.
Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w Gościa Niedzielnego i Niedzielę.
Ks. Rafał Kozłowski
proboszcz

