
NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 2 kwietnia 2023 

 

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. Zachęcamy do głębokiego przeżycia najbliższych dni i udziału w Triduum Paschalnym. 

Dzisiaj przypada także 18. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo 

możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski.  

 

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 w naszym 

kościele. 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. 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 w Łostówce o godz. 

11:00. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta 

i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Wigilia Paschalna             

w naszym kościele rozpocznie się o godz. 18:00. Na tę uroczystą liturgię przynosimy ze sobą świece. 

 

5. W niedzielę 9 kwietnia będziemy celebrować uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Msza 

Święta rezurekcyjna poprzedzona procesją o godz. 6.00. 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 w Łostówce o godz. 9:30. Rada Parafialna będzie przyjmować ofiary na remont 

naszej świątyni tydzień po Świętach wielkanocnych, w niedzielę Miłosierdzia Bożego. 

 

6. Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi będzie w najbliższy wtorek 4 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 – 8:00, 8:30 – 10:00 i od 20:00 – 21:30. Kancelaria parafialna będzie czynna do środy 

włącznie. W Poniedziałek Wielkanocny Msza św. chrzcielna o godz. 12:30. 

 

7. Zespół Charytatywny będzie wydawał paczki świąteczne dla potrzebujących w poniedziałek          

i wtorek 3 i 4  kwietnia w godzinach od 12:00 do 14:00 w Domu Parafialnym. Podziękowania dla 

wolontariuszy, nauczycieli i uczniów SP nr 2 oraz wszystkich, którzy wsparli akcję ,,I Ty możesz 

pomóc”. Osobne podziękowania dla firmy pp. Cichańskich za przekazane dary. 

Panu Tadeuszowi Kołodziej z rodziną z Łostówki serdeczne podziękowanie za ufundowanie 

Paschałów wielkanocnych. 

 

8. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: Śp. Czesław Antosz i Śp. Maria 

Rajca - Dul. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

 



Do ogłoszeń: 

 

 Jeżeli ktoś posiada zdjęcia archiwalne kaplicy św. Barbary w Łostówce, również wnętrza, to 

prosimy o kontakt z kancelarią parafialną. 

 

 Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” warto przeczytać o Triduum Paschalnym, 

aby jak najlepiej przygotować się do świętowania tajemnic naszego zbawienia, oraz o tym, jak 

wybór Jana Pawła II zmienił układ sił na świecie i dał nadzieję milionom chrześcijan żyjących  

w krajach komunistycznych. W ,,Niedzieli” m.in. o tym jak skutecznie przekazać dzieciom wiarę 

i co zrobić by młodzi ludzie nie odchodzili od Kościoła.  

 


