NIEDZIELA PALMOWA - MĘKI PAŃSKIEJ – 01.04.2012r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W liturgii Kościoła przeżywamy dziś radosne wydarzenie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Radość
przeplata się ze smutkiem, bowiem wkraczamy w Wielki Tydzień - Męki i Śmierci Chrystusa, która to
ostatecznie rozbłyśnie Jego Zmartwychwstaniem. Przeżyjmy zatem godnie i po chrześcijańsku te
najświętsze dni w roku. W naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy dziś ostatni dzień rekolekcji
wielkopostnych. Warto zadać sobie pytanie: czy skorzystaliśmy z tego daru rekolekcji i w jakim stopniu?
Dziękujemy serdecznie Rekolekcjoniście – ks. Marianowi Bolesta – Diecezjalnemu Duszpasterzowi Dzieci
i Młodzieży za trud głoszenia Słowa Bożego w czasie tegorocznych rekolekcji. Dziś po Mszy św. o godz.
1200 odbędzie się konkurs palm. Dziękujemy KSNiP za coroczną organizację konkursu oraz dzieciom
i rodzicom za włączenie się. O godz. 1700 ostatnie już nabożeństwo Gorzkich Żali, a po nim zmiana
tajemnic różańcowych.
2. Jutro – 02.04. – przypada VII rocznica śmierci Bł. Jana Pawła II. O godz. 1930 w kościele na
Serbinowie Msza święta dziękczynna za dar bł. Jana Pawła II i wieczór uwielbienia. Zachęcamy do
udziału w tych miejskich obchodach.
3. W Wielką Środę od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. Prosimy zatem zgłosić tych chorych,
których nie odwiedzamy w I piątki, a którzy pragną wyspowiadać się i przyjąć Komunię Św. z racji świąt.
Chorych zapisanych na I piątki odwiedzimy bez zgłaszania. O godz. 17 00 cotygodniowa adoracja, którą
poprowadzi SKC oraz Wspólnota dla Intronizacji. Po Mszy św. wieczorowej katecheza przed chrzcielna dla
rodziców, którzy będą chrzcili swoje dzieci w czasie świąt. O godz. 1900 w kościele OO. Dominikanów
odbędzie się koncert wielkopostny w wykonaniu Krakowskiego Zespołu Kameralnego. Szczegóły na plakacie.
4. Wielki Czwartek – to dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Przed południem Msza Krzyżma
w katedrze sandomierskiej z udziałem kapłanów i LSO. U nas Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800, po niej
adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 2300. W tym dniu nie ma żadnej innej Mszy św.
Grafik adoracji w czasie Triduum Paschalnego dla poszczególnych wspólnot i grup jest wywieszony na tablicy
ogłoszeń, prosimy o zapoznanie się z nim i przygotowanie adoracji.
5. W Wielki Piątek Męki Pańskiej adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 700 rano. O godz. 1500
nabożeństwo Drogi Krzyżowej, na które prosimy przynieść z sobą krzyże. O godz. 1740 rozpoczęcie
Nowenny do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1800 Liturgia Męki Pańskiej i przeniesienie Pana Jezusa do
Grobu Pańskiego oraz odśpiewanie trzech części Gorzkich Żali. Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz.
2400. W tym dniu obowiązuje post ścisły: jakościowy i ilościowy. Niech w tym dniu towarzyszy nam modlitwa,
skupienie i głęboka zaduma nad Tajemnicą Śmierci Chrystusa. O godz. 1200 w Parku Dzikowskim odbędzie
się X Jubileuszowa Droga Krzyżowa przygotowana przez młodzież.
6. W Wielką Sobotę adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 700 do Liturgii Wigilii Paschalnej. Od godz.
900 do godz. 1400 co pół godziny poświęcenie pokarmów wielkanocnych. O godz. 1840 Nowenna do Bożego
Miłosierdzia. O godz. 1900 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej. Po niej nie będzie już adoracji, ale
pamiętajmy, że jest to święta Noc Zmartwychwstania Pańskiego. Na liturgię Wigilii prosimy przynieść ze
sobą świece. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach Triduum Paschalnego, adoracjach i pobożnym
nawiedzeniu Grobu Pańskiego.
7. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 600 rozpocznie się procesja rezurekcyjna, a po niej
Msza św. rezurekcyjna. Następne Msze św. będą o godz.: 900, 1030, 1200 i 1800.
8. Osoby, które posiadają mundur górniczy lub strażacki, prosimy o uczestnictwo w liturgii Triduum
Paschalnego, a szczególnie na procesji rezurekcyjnej w tychże strojach.
9. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Osoby, które odprawiają nabożeństwa w te
dni uczestniczą w liturgii Triduum Paschalnego. Nie będzie już dodatkowych nabożeństw.
10. Dziękujemy bardzo za złożone ofiary i dary żywnościowe, z których PZC przygotuje paczki świąteczne dla
rodzin wielodzietnych i potrzebujących.
11. Bardzo prosimy chętnych parafian o pomoc w przygotowaniu świątyni i jej obejścia do świąt w środę od
godz. 900.
12. Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 /Budowlanka/ zaprasza gimnazjalistów i ich rodziców na
Dni Otwarte Szkoły w dniu 13 kwietnia, od godz. 830 do 1300.
13. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II ogłasza rekrutację na rok szk. 2012/2013. Szczegóły
na tablicy ogłoszeń.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 10 przy ul. Waryńskiego, m. od 1-24 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 230 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 25 –47.
15. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych, z których dochód przeznaczony jest na dzieła
prowadzone przez Caritas. Można także nabyć prasę katolicką, jest nowy numer „Miłujcie się” oraz „Nasza
Droga”.

