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Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium
paschalnego Chrystusa. Niech udział w dzisiejszej liturgii pozwoli nam wejść głęboko
we wszystkie wydarzenia rozpoczętego Wielkiego Tygodnia. Po Mszy Świętej
o godzinie 12.00 odbędzie się konkurs palm.
Dziś o godzinie 17.15 nabożeństwo gorzkich żali z ostatnią nauką pasyjną.
Dziś w naszej parafii kiermasz pierników wielkanocnych przygotowanych przez
dzieci z naszej parafialnej scholii. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na
letni wyjazd dzieci. Bardzo serdecznie prosimy o wsparcie tego dzieła.
Dziś Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do puszek na
pokrycie kosztów remontów.
Dziś o godzinie 16.00 w salkach parafialnych odbędzie się próba do Triduum
Paschalnego.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po niej
Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Na godzinę 17.30
zapraszamy naszych drogich parafian na wspólną modlitwę różańcową.
Zbliżają się najważniejsze dni w całym roku liturgicznym – Święte Triduum
Paschalne. Aby rzeczywiście je owocnie i pięknie przeżyć, oczyśćmy nasze serca,
pozwólmy, aby Pan nas przemieniał, czynił lepszymi. Okazja do spowiedzi świętej w
środę od godziny 17.00.
Święte Triduum Paschalne rozpocznie się w Wielki Czwartek wieczorem o godzinie
18.00 Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej. Będziemy dziękować za dwa sakramenty:
Eucharystię i kapłaństwo. Po zakończonej liturgii przeniesiemy procesyjnie
Najświętszy Sakrament do przygotowanego ołtarza adoracji (dawniej nazywanego
„ciemnicą”). Adoracja potrwa do godziny 22.00. Adorację wznowimy w Wielki Piątek
o godzinie 9.00 aż do rozpoczęcia liturgii Męki Pańskiej.
W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Zaprasza jednak wszystkich
wiernych do udziału w liturgii Męki Pańskiej, której szczytowym momentem jest
adoracja krzyża świętego. W naszym kościele parafialnym liturgię rozpoczniemy o
godzinie 18.00 wcześniej Na zakończenie liturgii Męki Pańskiej przeniesiemy
Najświętszy Sakrament do przygotowanego Grobu Bożego, gdzie adoracja trwać
będzie do północy i przez Wielką Sobotę od godziny 8.00, aż do rozpoczęcia liturgii
Wigilii Paschalnej. Przypominamy też, że w Wielki Piątek wierni między 18. a 60.
rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do
zachowania postu ścisłego, czyli do spożycia jednego posiłku do syta oraz dwóch
skromnych posiłków w ciągu dnia.
Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 900 – 1300 – co godzinę. W kaplicy
na Goszowie o godz. 1200
Wieczorem w sobotę o godzinie 19.00 rozpoczniemy najważniejszą liturgię roku
kościelnego – liturgię Wigilii Paschalnej. Będziemy celebrować noc Paschy Pana –
noc Jego przejścia ze śmierci do życia. Do kościoła przychodzimy ze świecami.
Rezurekcja w przyszłą niedzielę o godz. 600. Pozostałe Msze św.: 900, 1030, 1200
i 1800. Zgodnie z tradycją zapraszamy do uświetnienia obchodów tego Wielkiego
Misterium strażaków i harcerzy na czas adoracji przy Bożym Grobie i Rezurekcję.
25 marca to dzień, w którym Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Jednak normy kalendarza liturgicznego wskazują na znaczenie dni Wielkiego
Tygodnia i oktawy paschalnej, więc uroczystość tę obchodzić będziemy dopiero w
poniedziałek po niedzieli Miłosierdzia Bożego, 4 kwietnia.
Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek
w wyznaczonych
godzinach.
Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę, w zakrystii bądź
kancelarii parafialnej, można również wpłacać na konto parafialne, którego numer
podany jest w dzisiejszym numerze „Maternusa”. Dziękujemy za ofiary już złożone.
Do tej pory wpłynęło 472 ofiary na kwotę 59. tys

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

