
NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 10 kwietnia 2022 

 

1. Dziś Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do 

Jerozolimy. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy obchód Wielkiego Tygodnia. W Wielkim 

Tygodniu będziemy przeżywali największe tajemnice naszego zbawienia: mękę, śmierć           

i zmartwychwstanie Chrystusa. Niech będzie to czas naszego zamyślenia nad relacją do Boga 

i aktywnego udziału w celebracjach Triduum Paschalnego, które stanowi centrum roku 

liturgicznego. Dzisiaj Rada Parafialna zbiera ofiary na remont naszej świątyni. 

 

2. Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 

18:00. Nie będzie Mszy świętych porannych. Ta celebracja upamiętnia ustanowienie 

sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie 

przeniesiony w procesji do kaplicy adoracji. Adoracja w naszej świątyni potrwa do godz. 

22:00.  

 

3. Wielki Piątek jest dniem śmierci Chrystusa. Tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii, 

ale trwa na modlitwie, rozważając mękę i śmierć Zbawiciela. O godz. 10:00 zapraszamy 

dzieci na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego. 

Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża rozpocznie się o godz. 18:00. Na zakończenie 

liturgii Najświętszy Sakrament zostanie procesyjnie przeniesiony do grobu Pańskiego. 

Porządek Adoracji jest wywieszony w gablotkach. Droga krzyżowa ulicami miasta o godz. 

22:00, rozpoczęcie przy kościele Miłosierdzia Bożego. W Wielki Piątek wszystkich między 

18. a 60. rokiem życia obowiązuje post ścisły, czyli powstrzymanie się od pokarmów 

mięsnych i spożycie trzech posiłków, w tym jednego do syta. Osoby, które ukończyły 14 lat, 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 

4. Wielka Sobota jest dniem ciszy Kościoła po śmierci Zbawiciela. Tego dnia nie sprawuje się 

Eucharystii. Zapraszamy serdecznie na adorację Najświętszego Sakramentu w grobie 

Pańskim. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od godz. 10:00 do 13:30             

w odstępach półgodzinnych, w kaplicy na Łostówce o godz. 11:00. 

 

5. W najbliższą niedzielę będziemy celebrować uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 

Świętowanie rozpoczniemy już w sobotę Mszą Wigilii Paschalnej o godz. 18:00. To 

najbardziej uroczysta Msza Święta w roku liturgicznym, nazywana „matką wszystkich 

liturgii”. W niedzielę o godz. 6.00 Msza Święta poprzedzona procesją rezurekcyjną. 

Zapraszamy Asysty, Straż, Orkiestrę i Zagórzan. Pozostałe Msze Święte o godz. 9:30, 11:00, 

15:00 i 18:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 8:00. W kaplicy na Łostówce o godz. 9:30.  

 

6. Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi będzie w najbliższą środę 13 kwietnia      

w godz. 8:00 – 12:00 i 14:00 – 18:00 z przerwami od godz. 9:30 – 10:00 i 16:00 – 16:30.       

A także w piątek od godz. 6:30 – 11:00 i od 20:00 – 22:00. Kancelaria parafialna będzie 

czynna do środy włącznie. 

 

7. Zespół Charytatywny będzie wydawał paczki świąteczne dla potrzebujących we wtorek           

12 kwietnia w godzinach od 11:00 do 14:00 w domu parafialnym. Zespół dziękuje wszystkim 

ofiarodawcom oraz wolontariuszom i ich opiekunom za wszelką pomoc. Dziękujemy za 

ofiary na kwiaty do Bożego Grobu z Róży Marii Łyżnickiej, Marii Chorągwickiej z Łostówki 

i Stanisławy Dudzik oraz za ofiarę na Misje z Róży Marii Chorągwickiej z Łostówki. 

 

8. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do Pana: Śp. Anna Talarek. 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie… 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 



Do ogłoszeń: 

 

 Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje, iż dyskusja publiczna nad 

rozwiązaniami przyjętymi w nowym projekcie studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 13.04.2022 o 

godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta – sala narad. 

 

 Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” kolejna płyta Biblii Audio, 

a na niej Księgi Prorockie (Prorocy Więksi – Księgi: Izajasza, Jeremiasza, 

Lamentacje Jeremiasza, Barucha). W ,,Niedzieli” dodatek tematyczny ABC 

wiary, a w nim m.in. czy powinniśmy wierzyć w objawienia prywatne; czy 

można pogodzić ze sobą wiarę w reinkarnację i wiarę w Jezusa Chrystusa; czym 

jest czyściec i jak opisuje go w swoich wizjach s. Faustyna Kowalska.  
 


