O G Ł O S Z E N I A D U S Z PA S T E R S K I E
NIEDZIELA PALMOWA - 25.03.2018r.

W dzisiejszą niedzielę:
1. Przeżywamy Niedzielę Palmową - uroczysty wjazd Pana Jezusa do
Jerozolimy. Podczas każdej Mszy święcenie palm.
2. Średzka procesja z palmami wyruszy z przed naszego kościoła po
Mszy o godz. 10:30.
3. Ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15:00.
W tym tygodniu:
1. W poniedziałek o godz. 19:30 nabożeństwo pokutne przygotowujące
do dobrej spowiedzi.
2. Plan spowiedzi świętej:
 w poniedziałek w parafii św. Józefa,
 we wtorek dzień spowiedzi w naszej parafii:
 do południa, godz. 8:30 - 10:00 i 10:30 - 12:00,
 po południu. godz. 14:30 - 16:00 i 16:30 - 18:00,
 Komunia św. będzie udzielana co 15 minut,
 w przerwie od godz. 12:00 do 14:30 adoracja Najświętszego
Sakramentu,
 w środę w Kolegiacie.
3. PZC zaprasza swoich podopiecznych we wtorek na Mszę Św. o godz.
18:00. Po Mszy wydawanie paczek w salce parafialnej.
4. ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK - PAMIĄTKA USTANOWIENIA
EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA
 o godz. 19:00 - MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ,
 po Mszy Świętej przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja
prywatna do godz. 22:00,
 osoby, które nie mogą przyjść na Msze św. Wieczerzy Pańskiej
mogą przyjąć Komunię św. rano o godz. 7:30 i 8:00,
WIELKI PIĄTEK - PAMIĄTKA MĘKI I ŚMIERCI PANA JEZUSA
 w tym dniu obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa
lekkie), od którego nie ma dyspensy
 o godz. 4:00 wyruszy z przed Kolegiaty Droga Krzyżowa ulicami
naszego miasta,
 w naszym kościele przez cały dzień Adoracja Pana Jezusa w
ciemnicy prowadzona przez poszczególne grupy - szczegółowy
plan adoracji jest wywieszony w gablocie,

 o godz. 19:00 - LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ,
 po liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu
Pańskiego i adoracja do godz. 22:00.
WIELKA SOBOTA
 święcenie potraw w kościele od godz. 11:00 do 17:00 co pół
godziny,
 święcenie potraw na wioskach od godz. 12:00 według nast.
kolejności: Pętkowo wieś – 12:00, Pętkowo Doświadczalnia –
12:15, Strzeszki – 12:30, Chwałkowo-Czartki – 12:45, Kijewo –
13:00,
 o godz. 21:00 - WIGILIA PASCHALNA, podczas której
uroczyście odnowimy przyrzeczenia chrzcielne (prosimy o zabranie
świec), a na zakończenie liturgii przejdziemy w procesji
rezurekcyjnej wokół kościoła.
WSZYSTKICH PARAFIAN ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W
TRIDUUM PASCHALNYM!
W przyszłą niedzielę – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
1. Nie będzie Mszy św. o godz. 7:30, pozostałe wg. porządku
niedzielnego.
Pozostałe ogłoszenia:
1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Halinę
Wiśniewską i Józefa Raimana. R.I.P.
2. Tydzień temu w niedzielę remontową zebraliśmy 4 004 zł. Bóg zapłać
za Waszą ofiarność!
3. Dziękujemy też za składaną daninę diecezjalną i ofiary na kwiaty do
Grobu Pańskiego. Koperty na daninę są jeszcze dostępne u
ministrantów z prasą katolicką i w koszyczku pod figurą św.
Antoniego. Skarbona na kwiaty do Grobu Pańskiego znajduje się przy
filarze pod chórem.
4. Przed kościołem można nabyć "Przewodnik Katolicki", „Mały
Przewodnik dla dzieci” i „Gość niedzielny”.

