
Ogłoszenia Duszpasterskie 

Niedziela Palmowa - 10.04.2022 r. 

 

1) Dziś niedziela Palmowa. Święcimy palmy podczas każdej Mszy świętej. 

2 ) Od poniedziałku do środy msze św. o godz. 8.15 i 18.00. 

3) Pod chórem zostały wyłożone koperty na daninę diecezjalną. 

4) Szkoła biblijna poziom trzeci dziś po wieczornej mszy św w kaplicy. 

5) Młodzież zapraszamy na próbę scholii we wtorek na 19.30 w domu parafialnym. 

6) Również we wtorek po mszy św. wieczornej ks. diakon Sławek zaprasza na krąg 

biblijny. 

7) W wielkim tygodniu spowiedź zasadniczo od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej 

Środy. Rano od 7.30 do 9.00; po południu od 16.00 do 18.00 i od 19.30 do 21.00. 

8) Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w sprzątanie terenu wokół świątyni 

i w kościele. 

 

Wielki Poniedziałek 

Katecheza kerygmatyczna o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

Wielka Środa 

Nowenna do MB NP. o godz. 17.30. 

Wielki Czwartek 

Jutrznia o godzinie 7.30. 

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30. Po liturgii przeniesienie Najświętszego 

Sakramentu do kaplicy adoracji  i możliwość osobistej modlitwy. W tym roku 

zapraszamy Parafian do ofiarowania jednej godziny adoracji w nocy z czwartku na 

piątek. Ciemnica będzie otwarta przez całą noc. Na godzinę 2.00 w nocy zapraszam do 

wspólnej modlitwy Godziną Czytań. 



Wielki Piątek 

Dzień postu ścisłego i abstynencji. Rano jutrznia o godz. 8.30.  Modlitwa w ciągu dnia 

o godz. 12.00. O godz. 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa. 

O godz. 18.30 Liturgia Męki Pańskiej zakończona procesją do grobu Bożego. Po 

procesji adoracja przy Grobie do godz. 24.00. 

Wielka Sobota 

Jutrznia z Godziną czytań o godz. 8.30. Cały dzień adoracja przy grobie Pana. 

Biuro cmentarne będzie nieczynne 

           Święcenie potraw na zewnątrz kościoła przy Figurze MB Fatimskiej od 10.00 do 

16.00 co pół godziny. Na wioskach święcenie potraw o godz. 10.00 w Sowińcu, ok 

10.15 w Sowinkach, ok 10.40 w Ludwikowie, ok 10.55 na Pożegowie i  ok 11.10 w 

Jeziorach. Pamiętajmy że godziny są orientacyjnymi i mogą nastąpić jakieś obsunięcia 

czasowe. 

Godzina w ciągu dnia o 14.15. Nieszpory o godz.18.00 

WIELKANOC 

Wigilia Paschalna o 21.00, przynosimy ze sobą świece i pod zewnętrznym okryciem 

mamy białą bluzkę, albo koszule to na czas odnowienia przymierza chrzcielnego. 

O godz. 6.00 msza święta poranna  o Zmartwychwstaniu Jezusa poprzedzona procesją 

eucharystyczną wokół Kościoła. Kolejne msze św. o 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. 

Na godz. 17.00 zapraszam na Nieszpory, które kończą liturgią Triduum Paschalnego 

Poniedziałek wielkanocny 

Msze święte jak w każdą niedzielę tj. o godz. 7,30; 9,00; 10,30; 12,00 i 18,00. 

 

Zmarli: 

śp. Urszula Nowak l.83 z ul Niepodległości; 

śp. Czesław Kowalski l. 85 z ul. Krotowskiego pogrzeb we wtorek o godz. 12.00 

śp. Danuta Ludwiczak l.76 z ul. Strzałowej pogrzeb w środę o godz. 10.00.  

 Dobry Jezu a nasz Panie … 


