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25 marca 2018 roku – ogłoszenia parafialne
 Dzisiaj poświęcenie palm na Mszy św. o godz. 800 i 1030.
 Od jutra Msze św. w tygodniu o 1800 (poza Wielką Sobotą).
 Dzisiaj o 1500 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, po Gorzkich Żalach
jeszcze jedna Msza św. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego
Grobu.
 W WIELKI CZWARTEK Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800. Po Mszy św.
przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i prywatna adoracja
do godz. 2100, od 2100 do 2200 adoracja dla młodzież naszej parafii i o 2200
zakończenie adoracji.
 W WIELKI PIĄTEK adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od 700 według planu,
który jest wywieszony w przedsionku kościoła. O godz. 1500 będzie Droga
Krzyżowa dla najmłodszych dzieci, natomiast dla pozostałych o 1800 Droga
Krzyżowa i następnie Liturgia Wielkiego Piątku.
 Adoracja Pana Jezusa przy Bożym Grobie przez całą noc z Wielkiego Piątku
na Wielką Sobotę i przez cały dzień do Wigilii Paschalnej według listy
wywieszonej w przedsionku. Oczywiście zachęcam wszystkich, do
prywatnej adoracji Pana Jezusa.
 W WIELKĄ SOBOTĘ o 1900 rozpoczęcie liturgii Wielkiej Soboty, przynosimy
ze sobą paschaliki albo inne świece, proszę strażaków z OSP o
przygotowanie ogniska.
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 W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie ma od niego dyspensy.
Przypominam, że wstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje
wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, natomiast post ścisły wiernych,
którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60. Rodzice powinni
zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie
są związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w
autentycznego ducha pokuty. Zachęca się wiernych do zachowania postu
także w Wielką Sobotę, aby dzięki temu z podniosłym i otwartym sercem
przystąpić do radości Zmartwychwstania.
 Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę:
 w kościele o godz. 900
 na Podlesiu o 1000
 w Giedlarowej o 1030
 w Biedaczowie o 1100
 na Podkudłaczu o 1130
 REZUREKCJA W NIEDZIELĘ o 600 i po niej Msza św. i suma o 1030. Po
południu nie ma nieszporów ani tym bardziej Mszy św.
 Ofiary zbierane podczas adoracji Krzyża są przeznaczone na renowację
bazylik w Ziemi Świętej.
 Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kościół. Za
tydzień prosimy następujące rodziny z Gwizdowa-Podlasu.

