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Wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Podobnie jak tłumy wołające:
“Hosanna”, my również przyszliśmy z palmami i oddajemy Bogu chwałę. Dzisiaj rozpoczynamy
Wielki Tydzień i usłyszymy opis męki naszego Zbawiciela. Wydarzenia, które będziemy
przeżywać w najbliższych dniach, mają kluczowe znaczenie dla naszego zbawienia.
Nie bądźmy więc obojętni na cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tu chodzi
o nasze życie wieczne.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej Parafii,
przed kościołem zbiórka na Aleppo.
Błogosławienie palm na początku Mszy św. o godz. 7.00, 9.00 i 17.00.
O godz. 11.00 gromadzimy się przy salkach gdzie błogosławienie palm
i procesja do kościoła.
Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Światowy Dzień Młodzieży. Ludziom młodym życzymy,
by przyjęli do swojego serca Chrystusa. Niech będzie dla nich najlepszym Przyjacielem
i Przewodnikiem we wszystkich ziemskich zmaganiach.

Odwiedziny chorych w poniedziałek o godz. 8.00 /prawa strona ul. turystycznej, str. kościoła/
i we wtorek o godz. 8.00 /lewa strona ul. turystycznej, str. zalewu goczałkowickiego/.
Okazja do spowiedzi św. w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę.
W środę rano, pół godziny przed Mszą św. po południu od 17.00 do 18.00
(dzieci, młodzież i dorośli).
WIELKI CZWARTEK
Okazja do spowiedzi św.
od 9.00 do 11.00 (tylko dorośli)
od 15.30 do 17.30 (tylko dorośli)
18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej /w intencji kapłanów/.
Po Mszy św. wszystkie części Gorzkich Żali i cicha Adoracja Pana
Jezusa w ciemnicy do 20.30.

WIELKI PIĄTEK
Okazja do spowiedzi św. od 8.00 do 11.00
od 15.00 do 17.30 (tylko dorośli)
8.00
Początek Adoracji w ciemnicy.
9.00
Droga Krzyżowa dla dorosłych i dzieci
10.00 do 17.30 cicha adoracja
17.30
część bolesna różańca św

18.00

Liturgia Męki Pańskiej.

19.00 - 20.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, później wspólna, cicha adoracja
20.00 - zakończenie adoracji
Przypominamy, iż w Wielki Piątek wszystkich wiernych, którzy ukończyli 18 rok życia
a nie skończyli 60 lat obowiązuje post ścisły, pozostałych wstrzemięźliwość od
spożycia potraw mięsnych.
Kancelaria czynna do godz. 9.00.

WIELKA SOBOTA
Okazja do spowiedzi św. od 8.00 do 11.00
od 14.00 do 16.00
8.00 do 19.30 cicha adoracja.
10.00
Święcenie pokarmów.
14.00
Święcenie pokarmów.
16.00
Święcenie pokarmów.

20.00

Liturgia Wigilii Paschalnej.
Po liturgii Procesja Rezurekcyjna.
Ofiary składane w czasie Ofiary Krzyża przeznaczone są na
utrzymanie i remont Bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie
Na Liturgię Wigilii Paschalnej o 20.00 prosimy przynieść świece
zachęcamy by, do tej Liturgii zachować wstrzemięźliwość od
spożywania potraw mięsnych.

Szczegółowy plan Wielkiego Tygodnia wywieszony w gablotce oraz przedsionkach kościoła.
Kolekta w Poniedziałek Wielkanocny na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

Nadzwyczajny Szafarz Komunii św. odwiedzi chorych w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
o godz. 10.00. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 17.00. Nabożeństwo świąteczne o godz. 16.30.
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze św. w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 17.00.

W kościele jest wystawiona skarbona, do której można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
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