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28 marca 2021

Eucharystia jest osobistym spotkaniem z Chrystusem, przygotowującym nas na wieczność
w niebie. Ten, który wywyższony na krzyżu, z miłości oddał życie za każdego człowieka.
Wsłuchując się w Jego słowo oraz karmiąc się Nim w Komunii Świętej, uczmy się
szczerym sercem czerpać z Bożego miłosierdzia. Niech każdy dobry czyn będzie
znakiem naszej wiernośći.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej Parafii.
Błogosławienie palm na początku Mszy św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 17.00.
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.
We wtorek spotkanie rodziców dzieci I Komunijnych z ks. proboszczem, w kościele po Mszy św. wieczornej ok. 18.45.
W związku z nowymi obostrzeniami epidemicznymi w naszym kościele może uczestniczyć do 15 osób, oprócz
służby liturgicznej. Dlatego prosimy o uczestniczenie we Mszach św. na zewnątrz kościoła. Zostały wystawione
ławki wokół kościoła na których można zasiadać.
W czasie Świąt uczestniczący we Mszach św. poprzez nasze radio mogą przyjąć Komunię św. przyjeżdżając
do kościoła zaraz po zakończeniu Mszy św. Ksiądz będzie oczekiwał na chętnych.

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
(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 o godz. 20.30 zakończenie adoracji.

WIELKI PIĄTEK
Okazja do spowiedzi św. od 8.00 do 11.00
od 15.00 do 17.30 (tylko dorośli)
8.00
Początek Adoracji.
9.00
Droga Krzyżowa dla dorosłych i dzieci
10.00 do 17.20 cicha adoracja.
17.20
część bolesna różańca św

18.00

Liturgia Męki Pańskiej.

19.00 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 18.30 cicha adoracja.
10.00
Święcenie pokarmów.
14.00
Święcenie pokarmów.
16.00
Święcenie pokarmów.
Kto chciałby sam pobłogosławić świąteczne potrawy może to zrobić
za pomocą propozycji wg księgi “Obrzędu Błogosławieństw” umieszczonej
na naszej stronie internetowej.

Liturgia Wigilii Paschalnej.
Po liturgii nabożeństwo rezurekcyjne.
Ofiary składane w czasie Ofiary Krzyża przeznaczone są na
utrzymanie i remont Bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie.

19.00

Zachęcamy by, do tej Liturgii zachować wstrzemięźliwość od
spożywania potraw mięsnych.

Na stronie parafialnej także umieszczone jest przypomnienie przyjmowania komunii św. na rękę.

Szczegółowy plan Wielkiego Tygodnia wywieszony w gablotce oraz przedsionkach kościoła.
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.

Kolekta w Poniedziałek Wielkanocny na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

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

Od wtorku gazetka “Łączanin” do nabycia w sklepie wielobranżowym “Kajex” oraz w kościele.

________________________

W związku z mniejszą ilością wiernych w kościele, ofiary na naszą parafię prosimy wpłacać na konto parafialne.
56 1050 1315 1000 0022 8011 6936
Nr konta umieszczony jest również na stronie internetowej naszej parafii.

