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1. Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień, a w nim trzy święte dni Triduum Paschalnego.
- Wielki Czwartek: Msza święta Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana o godz. 18.00. W tym
dniu rano w kościołach nie sprawuje się Eucharystii.
- Wielki Piątek:od godz. 9.00 trwa adoracja Chrystusa w tzw. ciemnicy. Wielki Piątek jest dniem
pokuty, obowiązuje post ścisły.
Liturgia Męki Pańskiej będzie sprawowana o godz. 18.00. W czasie adoracji Krzyża składamy
ofiary na Grób Pański w Jerozolimie. Przy grobie adoracja do 22.00.
- Wielka Sobota:adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 7.00. W Wielką Sobotę święcimy pokarmy
na stół wielkanocny. W kościele poświęcenie pokarmów będzie się odbywało co pół godziny od godz.
8.00 do 12.00 i ostatni raz o godz. 15.00. Zwyczajem lat ubiegłych, przynosząc pokarmy do
poświęcenia, przynieśmy też produkty żywnościowe dla ubogich, które zostaną im rozdane jeszcze w
tym samym dniu. Na wioski kapłani pojadą święcić pokarmy o godz. 10.00. Prosimy o pojazdy ze
Styrzyńca, Wilczyna i Holi.
Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz. 20.00 od obrzędu pobłogosławienia ognia przed
kościołem. Dlatego gromadzimy się przed świątynią i procesyjnie wchodzimy za światłem Paschału.
Po zakończonej liturgii Wigilii Paschalnej będzie całonocna adoracja Chrystusa Zmartwychwstałego
obecnego w Najświętszym Sakramencie. Przez wszystkie dni Triduum Paschalnego zachęcamy do
adoracji Chrystusa: dzieci, młodzież i dorosłych. Wszystkie grupy działające przy parafii niech
zapiszą w zakrystii swoje wspólnoty do adoracji na poszczególne godziny. W Wielki Czwartek Wielki
Piątek i w Wielką Sobotę pół godziny przed liturgią można będzie skorzystać z sakramentu pokuty.
Rodzice niech przypomną o spowiedzi powracającym dzieciom ze studiów i z zagranicy.
W Niedzielę Wielkanocną, Rezurekcja rozpocznie się procesją o godz. 6.00. Prosimy rodziców o
przybycie z dziećmi do sypania kwiatów, także niech w tej wyjątkowej procesji będą niesione
wszystkie feretrony i chorągwie. Po rezurekcji w I Dzień Wielkanocy w kościele nie będzie
odprawiana Msza św. o godz. 8.00. W kaplicach Msze święte bez zmian.
2. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę 15 minut przed Liturgia będzie odmawiana Nowenna przed
Świętem Miłosierdzia, w I i II Dzień Wielkanocy 15 minut przed Mszą św. o godz. 10.00, a w dni
powszednie 15 minut przed Mszą św. wieczorową.
3. Na liturgię Jutrzni z Godziną Czytań zapraszamy w Wielki Piątek na godz. 9.00, a w Wielką Sobotę
na godz. 7.00. W I Dzień Świąt Nieszpory o 19.00.
4. W Wielki Piątek o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
5. Zapraszamy na misterium „A z tej śmierci życie tryska”, które wystawi młodzież dzisiaj o 16.30 i
w Wielki Czwartek o godz. 20.00.
6. Bóg zapłać parafianom za przyniesione ciasta i inne produkty żywnościowe na rekolekcje, które

zakończyły się w miniony wtorek.
7. Dzisiaj o godz. 19.00 ulicami miasta przejdzie Droga Krzyżowa z kościoła św. Michała Archanioła
do parafii bł. Honorata.
8. W minionym tygodniu odeszły do Pana: Marianna Hryniewicz i Elżbieta Filipiuk, za nie oraz za
zmarłych bliskich naszemu sercu módlmy się: Wieczny odpoczynek…

