OGŁOSZENIA PARAFIALNE
10 kwietnia 2022 roku -

NIEDZIELA PALMOWA

1. Dziś Niedziela Palmowa, pamiątka uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia.
Rozpoczynamy rekolekcje parafialne i od poniedziałku do środy szkolne, które poprowadzi o. Robert Klemens - Filipin ze
Świętej Góry z Gostynia. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. O 10.20 gromadzimy się z palmami przed kościołem, gdzie
zostanie odczytana Ewangelia, poświęcenie palm, po czym w uroczystej procesji z „osiołkiem” Pan Jezus przybędzie do
naszej świątyni. Zapraszam szczególnie licznie dzieci z rodzicami. Podczas Mszy św. poświęcenie łańcuszków i krzyżyków
dla dzieci pierwszokomunijnych.
2. Nauki rekolekcyjne dla dorosłych : od pon.- do śr. o 10.30 i 19.00. Ofiary zbierane podczas Mszy św. w te dni będą
przeznaczone na cele klasztoru na Św. Górze w Gostyniu. Bóg zapłać. Spowiedź wielkanocna we wtorek w godzinach:
15.00 – 16.30 ; od 17.00 – 18.00; i wieczorem po Mszy św. 20.00 – 21.00. Bardzo proszę i zachęcam do skorzystania z
pojednania się z P. Bogiem i między sobą.
3. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne : tylko we wtorek od 18.00.
4. W środę od godz. 16.00 sprzątamy gruntownie kościół i obejście i wykonujemy dekorację Ciemnicy i Grobu
Pańskiego. Prosimy do pomocy rodziców młodzieży bierzmowanej.
5. 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. 22.30.
W Wielki Piątek – Liturgia Wielkiego Piątku o 19.00, po niej czuwanie przy Grobie do 22.30. O godz.15.00
rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Miłosierdzia Bożego. Po niej zapraszam na ostatnią Drogę Krzyżową.
Udamy się w kierunku cmentarza ul. Powstańców Wlkp. Tego dnia obowiązuje post ścisły - nie ma żadnej
dyspensy!
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 : 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 – 11.15.
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.
6. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego : Msze św. o godz.9.00 i 11.00.
7. W Poniedziałek Wielkanocny : Msze św. 8.00 ; 10.30 i 11.30. Ofiary na KUL.
8. Dzień oddaj krew – podaruj życie” 23 kwietnia 2022 sobota 9.00 – 14.00 w salce parafialnej
9. Zmarł nasi parafianie: śp. Urszula Buda z ul Niewierskiej 90l – pogrzeb odbył się w czwartek i śp. Zenon Bober 93
l. z ul. Wierzbowej. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o 13.30 . Dobry Jezu……
10. Przypominam o zapisach w zakrystii na pielgrzymkę na Warmię i Mazury we wrześniu.
11. W tym tygodniu Msze św. od poniedziałku do środy o 10.30 i 19.00 z naukami rekolekcyjnymi; w czwartek i piątek
o 19.00; w Wielką Sobotę o 21.00.
12. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 8 zł ; Mały Przewodnik dla dzieci – 7 zł.; Gość Niedzielny,. Miłujcie się po 8 zł. i
Mały Gość dla dzieci 5 zł. Dobre Nowiny – egzemplarze darmowe.
13. Dziś nasz dyżur w Nieustającym różańcu w intencji Ojczyzny 10 każdego miesiąca .
14. Dziękuję za posprzątanie kościoła, za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. także Matkom Różańcowym z II i III Róży z
Dusznik , za koperty z daniną diecezjalną i na potrzeby parafii / kolejne 48 rodzin /, także te co wpłynęły na konto parafii.
Panom za wykonane w tym tygodniu prace, za ziemię i kamyczek ozdobny P. Szymaszykowi, za użyczenie kucyka Pani
Ewie i Gianiemu oraz sprzętu P. Pawłowi pod zasiew trawy przed plebanią. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi i
błogosławi.

