
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                                                

28 marca 2021 roku -   NIEDZIELA PALMOWA 

1. Dziś Niedziela Palmowa, pamiątka uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczęcie 

Wielkiego Tygodnia. Poświęcenie palm. Na  Mszy św. o godz.10.30 poświęcenie łańcuszków i 

krzyżyków dla dzieci pierwszokomunijnych. 

2.  Dziękuję parafianom, którzy przystąpili do sakramentu pokuty. Bardzo proszę i zachęcam pozostałych, 

żeby zechcieli skorzystać z tego daru pojednania i w ten sposób godnie przeżyć – jak przystało na 

chrześcijan święta Wielkiej Nocy.  Od pon. - do środy pół godziny przed Mszami św. lub na żądanie, po 

uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. 

3. W kościele  wg. zaleceń może przebywać jednocześnie 50 osób . 

4. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne tylko w środę od.10.00 – 11.00. 

5. Dziś przed kościołem można złożyć ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękuję Matkom 

Różańcowym  z  II, III i V Róży z Dusznik i V Róży ze Śliwna za złożone w tygodniu ofiary na ten cel. 

6. Otrzymaliśmy dotację ze Starostwa Powiatowego na renowację witraży w wys. 20 tys. zł. Wyrażam 

szczególne podziękowanie w pozyskanie tych środków P. Radosławowi Łanoszce. 

Dziękuję za wszystkie składki na potrzeby naszego kościoła. Bóg zapłać ofiarodawcom. 

7.  W środę od godz. 15.00 sprzątamy gruntownie kościół i wykonujemy dekorację Ciemnicy i Grobu 

Pańskiego. Poprosimy do pomocy chętnych rodziców młodzieży bierzmowanej. 

8.  Od czwartku rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. 

W Wielki Czwartek wspominamy pamiątkę ustanowienia dwóch sakramentów:  Eucharystii i 

Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o 19.00. Na zakończenie liturgii przeniesienie Pana 

Jezusa do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00. 

W Wielki Piątek – Liturgia Wielkiego Piątku o 19.00, po niej czuwanie przy Grobie do 22.00. 

Rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Miłosierdzia Bożego. Tego dnia obowiązuje post ścisły - 

nie ma żadnej dyspensy! Ostatnia Droga Krzyżowa w kościele o 15.00 !!! 

W Wielką Sobotę czuwanie przy Grobie Pańskim przez cały dzień - do godz. 20.50. 

Święcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie miało miejsce w kościele i na zewnątrz z 

zachowaniem odpowiedniej odległości :  Duszniki – godz.10.00; 14.00 i 15.00. Wioski : Zakrzewko 

10.30; Śliwno I – przy sklepie -10.45;  Śliwno II -św. Wawrzyniec – 10.55 i Wymysłowo – 11.10. 

Od rana z kruchty będzie można zabrać do domu wodę święconą. Liturgia Wigilii Paschalnej 

połączona z procesją rezurekcyjną rozpocznie się o 21.00. Do kościoła przynosimy świece .  Jak co 

roku poproszę  obsługę liturgiczną  o przygotowuje sztandarów, feretronów i baldachimu. 



9. W Wielką Sobotę przypada I sobota miesiąca. Wszystkich, którzy chcą przeżyć w kościele 

medytację zapraszam o 15.30. Po niej wspólny różaniec wynagradzający NMP. Komunię św. będzie 

można przyjąć tylko podczas Liturgii Paschalnej o 21.00 ! 

10. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego :  Msze św. o godz.9.00 i 11.00. 

11. W Poniedziałek Wielkanocny : Msze św. 8.00 ; 10.30 i 11.30. Ofiary na KUL. 

12. Wczoraj odbyły się dwa pogrzeby : śp. Walentyna Kaminiczna ze Śliwna  l.83 i śp. Władysława 

Wieczorek l.103. Dobry Jezu…… 

13. W tym  tygodniu Msze św.: pon.8.00; wt i śr.  18.00. W Wielki Czwartek i  Piątek o 19.00; w Wielką 

Sobotę o 21.00. 

14. Do nabycia prasa katolicka: Przewodnik Katolicki z rozważaniami na nowy miesiąc – 6 zł ;  Mały 

Przewodnik dla dzieci – 5 zł. i  Gość Niedzielny 6 zł. 

15. Dziękuję za wielką życzliwość p. Stefanowi Szymaszykowi z Sędzin za pomoc w pogłębieniu i 

oczyszczeniu stawu w ogrodzie, stałej grupie za posprzątanie kościoła, oraz za życzliwość i wszelaką 

okazaną pomoc. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi i błogosławi. 

 


