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1. Dzisiaj wypadaNiedzielaMęki Pańskiej zwana także Niedzielą Palmową – pamiątka uroczystego
wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm podczas każdej mszy św. W dniu
dzisiejszym zamiast homilii odczytywana jest Męka Pana Jezusa.
2. W dnu dzisiejszym podczas mszy św. o godz. 10.00, najstarsze Wspólnoty Neokatechumenalne
przejdą w uroczystej procesji z palmami do kościoła i podczas mszy św. odśpiewają uroczyste
CREDO.
3. W tym tygodniu wypada Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Wszystkie liturgie
Triduum Paschalnego będą o godz. 18.00.
4. W Wielki Piątek po Liturgii Męki Pańskiej wyruszymy w parafialnej drodze krzyżowej ulicami
naszej parafii. Trasa będzie prowadzić z kościoła ul. Połaniecką, ul. Wolności, ul. Lwowską, ul.
Drogą Męczenników do kościoła. Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
5. Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę będzie od godz. 8.00 do 15.00 co pół godziny.
Błogosławieństwo pokarmów w Krzywicach i Pokrówce przy ul. Wiosennej będzie ok. godz.
9.00. W czasie błogosławieństwa pokarmów nie zbieramy darów żywnościowych dla ubogich.
Akcja żywnościowa pomocy rodzinom ubogim będzie przed wakacjami.
6. W Niedzielę Wielkanocną uroczysta rezurekcja z procesją rezurekcyjną będzie o godz. 6.00.
7. W Poniedziałek Wielkanocny będzie czytany List Episkopatu z okazji 100-lecia KUL-u. Taca z
tego dnia tradycyjnie przeznaczona jest na KUL.
8. Sakramentu chrztu św. udzielamy w Pierwszy i Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych podczas
mszy św. o godz. 10.00.
9. Dziś po mszach św. będą zbierane do puszki ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa. W tym
roku chcemy, aby Grób Pana Jezusa był bardziej bogaty w kwiaty niż zwykle.
10. Dziś także po mszach św. w zakrystii będzie można nabyć tzw. Chlebki Dobroci przygotowane
przez CARITAS. Chlebki można poświęcić w Wielką Sobotę i podzielić się nim w czasie
Wielkanocy.
11. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela i Mały Gość
Niedzielny.
12. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:
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