NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
10 kwietnia 2021

Słowo Boże dnia dzisiejszego na początku zatrzymuje naszą uwagę na momencie
wjazdu Jezusa do do Jerozolimy. Wraz z tłumami i my powitajmy naszego Pana
i otwórzmy się szczerze na dary jego łaski i uznajmy go w duchu posłuszeństwa
wiary jako naszego pana i Zbawiciela.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej Parafii.

Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Szczegółowy plan liturgii, spowiedzi i adoracji jest wywieszony
w gablotce i przedsionkach kościoła. Zapraszamy do udziału i adoracji.
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).
W środę Różaniec Fatimski:
I - cz. przed Mszą św. o godz. 6.30,
II - cz. po Mszy św. o godz. 6.30,
III - cz. przed Mszą św. o godz. 18.00,
IV - cz. po Mszy św. o godz. 18.00.
WIELKI CZWARTEK
Okazja do spowiedzi św.
od 9.00 do 11.00 (tylko dorośli)
od 15.30 do 17.30 (tylko dorośli)
O godz. 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 17.30 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.
19.00
Liturgia Wigilii Paschalnej.
Po liturgii procesja rezurekcyjne.
Ofiary składane w czasie Ofiary Krzyża przeznaczone są na
utrzymanie i remont Bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie.
Zachęcamy by, do tej Liturgii zachować wstrzemięźliwość od
spożywania potraw mięsnych.

Nadzwyczajny Szafarz Komunii św odwiedzi chorych 17 kwietnia 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.
Kolekta w Poniedziałek Wielkanocny na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego i KUL.

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

We Wtorek wielkanocny 19 kwietnia w naszym kościele będzie odprawiany konwent
wielkanocny Msza św. Koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu pszczyńskiego,
o godz. 10.00. Zapraszamy wszystkich parafian, także dzieci komunijne i młodzież
przygotowująca się do bierzmowania.
________________________

