
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. NIEDZIELA PALMOWA. 9.04.2017. ‘A’. 
 
1. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień – ostatni etap przed 
najważniejszymi świętami –  Zmartwychwstaniem. W tym roku będzie 
inaczej niż dotychczas. Uczestniczyć w mszach św., nabożeństwach możemy 
tylko w internecie, w środkach masowego przekazu. Broniąc się 
przed koronawirusem  na żywo może uczestniczyć tylko 5 osób. Starajmy się 
trzymać tych wytycznych dla naszego bezpieczeństwa, ale też zgodnie z 
zasadami , jakie w tej chwili obowiązują w naszym kraju.  Msze św. w dniach 
pon. - czwartek – godz. 18.oo. 
2. Triduum Paschalne: 
 
Wielki Czwartek – wieczorne nabożeństwo – godz. 18.oo. Jako ciemnica w 
tym roku służyć nam będzie tabernakulum w głównym ołtarzu. 
  
Wielki Piątek – Droga Krzyżowa godz. 17.oo.  Nabożeństwo. Centrum 
stanowi adoracja krzyża. 
 
Wielka Sobota – w tym roku nie będzie poświęcenia pokarmów. Modlitwa 
poświęcenia poniżej. Wieczorne nabożeństwo – godz. 18.oo. Przez cały dzień 
otwarty kościół. Okazja do osobistej modlitwy. Pamiętajmy, że w kościele nie 
powinno być więcej niż 5 osób. 
 
Kościół przez wszystkie te dni otwarty w godz. od 9.oo do 22.oo. Okazja do 
indywidualnej modlitwy, adoracji krzyża. Podczas adoracji nie całujemy 
krzyża: oddajemy pokłon, przyklękamy. 
 
6. Rezurekcja – godz. 6.oo. Msze św. w godz. 9.oo, 10.3o, 12.oo. Poniedziałek 
Wlk. - 7.3o, 9.oo,  10.3o, 12.oo. Wieczorem nie ma mszy św. 
 
7. O przygotowanie k-ła na święta proszę grupę dekoracyjną oraz 
mieszkańców ul. Edukacji: Dąchór, Dąchór, Chmiel, Zioło, Maruszak, Gałus. O 
ile oczywiście nie obawiają się wyjść ze swoich domów. I tutaj także proszę 
o zachowanie pełnego bezpieczeństwa, odległości itp. 
 
8. Intencje mszalne: 
 
   pon. -    18.oo – Bogdan – Mariola 29-lecie sakr. małż. 
 
   Wtorek –18.oo – +Stanisław, Maria Michał 
 
   środa – 18.oo – +Julia, Jan, Józefa, Bronisława 



   czwartek – w intencji  kapłana 
 
   sobota –  +Kazimierz Skóra w +, Franciszek, Emilia, Józef Gomułka 
 
   niedz.  6.oo – +Władysław Buczek w + Anna, Józef, Wojciech 
               9.oo – +Józef Gomułka od s. Janiny 
             10.3o – za parafian 
             12.oo – +Bronisław w 27-ą + 
 
   pon.      7.3o - +Stefania, Stanisław, Jan 
                9.oo – +Józef Gomułka od s. Krzysztofa z rodz. 
               10.3o – +Kazimierz Kępa w 15-ą + 
               12.oo – +Władysława Baran od c. 
 
 
1. Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, 
pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, 
którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po 
swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. 
 
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, 
pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na 
pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z 
Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby 
chroniła nas od zepsucia. 
 
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego 
życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się 
także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim 
dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. W. Amen. 
 

Módlmy się. 
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim 
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, 
kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach 
przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim 
królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 


