OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej – 25.03.2018r.
1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 16.00. Kolekta z Gorzkich Żali
przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu. Za każdą ofiarę złożoną na ten cel składamy
wiernym serdeczne „Bóg zapłać”
2. Dziś również rozpoczynamy Wielki Tydzień czas bezpośredniego przygotowania się do
Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.
3. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy w naszym kościele odbędą się rekolekcje dla
młodzieży Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu. Początek spotkań
rekolekcyjnych o godz. 12.00.
4. W Wielki Wtorek 27 marca br. w godz. od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą
bony żywnościowe i paczki świąteczne dla biednych.
5. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w Wielką Środę 28 marca br. o godz. 18.00
6. W Wielki Czwartek 29 marca br. rozpoczynają się w całym Kościele Powszechnym obchody
Triduum Paschalnego. W tym dniu o godz. 8.00 udzielimy Komunii Świętej tym wiernym,
którzy nie mogą wziąć udziału w Ceremoniach Wielkoczwartkowych. Natomiast o godz.
18.00 odprawiona zostanie Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Po niej nastąpi przeniesienie Pana
Jezusa do Ciemnicy i Adoracja do godz. 21.00. W tym dniu również obchodzimy święto
ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa
7. W Wielki Piątek 30 marca br. od godz. 7.00 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy. O godz.
10.00 odśpiewamy 3 części Gorzkich Żali. O godz. 17.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową z
wypominkami za Zmarłych. O godz. 18.00 rozpoczną się Ceremonie Wielkopiatkowe. Po
nich nastąpi przeniesienie Pana Jezusa do Grobu i Adoracja do godz. 21.00. W tym czasie
również odbędzie się dla wiernych adoracja krzyża, a ofiary złożone podczas adoracji
przeznaczone będą na utrzymanie Bożego Grobu w Jerozolimie i kościołów w Ziemi Świętej.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły czyli jakościowy i ilościowy.
8. W Wielką Sobotę 31 marca br. od godz. 7.00 Adoracja Pana Jezusa w Grobie. Uroczyste
święcenie wody w westibulum kościoła w godz. 7.30 i 11.30. Święcenie pokarmów
wielkanocnych od 9.00 do 17.00 o pełnych godzinach. O godz. 18.00 Ceremonie
Wielkosobotnie i Msza św. Wigilii Paschalnej, na którą przynosimy świece. W tym dniu
również zachęcamy wiernych do tradycyjnego zachowania postu czyli powstrzymania się od
spożywania potraw mięsnych.
9. W Niedzielę 1 kwietnia br. obchodzimy Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Msza św.
Rezurekcyjna z procesją eucharystyczną na placu kościelnym o godz. 6.00. Pozostałe Msze
św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 15.00 i 19.00. Nieszpory Wielkanocne o godz. 16.00
10. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii. Wiernych spowiadać będziemy od Wielkiego
Czwartku do Wielkiej Soboty w godzinach od 7.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00. W czasie
Świąt Wielkanocnych spowiedzi w naszym kościele nie będzie.

11. Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć prasę
katolicką, „Informator Parafialny”, paschaliki i świece „Caritas” oraz inne dewocjonalia.
12. W tym tygodniu Kancelaria Parafialna czynna będzie tylko do Wielkiej Środy. A w Wieki
Czwartek, Piątek i Sobotę nasz kościół otwierany będzie dopiero od godz. 6.45.
13. Dzieci przynoszą do kościoła skarbonki ze swoją jałmużną wielkopostną
14. Filharmonia Zabrzańska serdecznie zaprasza na koncert pasyjny w Wielką Środę 28 marca
br. o godz. 18.30, który odbędzie się w kościele św. Anny. Wstęp wolny.

