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Niedziela Palmowa
OGŁOSZENIA
Niedziela Palmowa - 28.03.2021 r.
1.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wszystkich nas obowiązują nowe przepisy sanitarne. Zwracamy się z prośbą o zasłanianie twarzy oraz o

zachowanie dystansu półtora metra od innych uczestników nabożeństw. Prosimy również, aby w sytuacji gdy w kościele jest już zbyt duża ilość osób, pozostać
na zewnątrz świątyni. Wokół kościoła nie ma limitu osób, powinniśmy tylko zachować dystans społeczny.
2.

Dzisiaj Niedziela Palmowa czyli Niedziela Męki Pańskiej. Święcimy palmy na pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Poświęcone palmy,

wieszamy w domu pod krzyżem lub za krzyżem. Ma to z jednej strony przypominać zwycięstwo Chrystusa - żywa gałązka na martwym drzewie, a z drugiej
wypraszać Boże błogosławieństwo dla domu. Po spaleniu, popiół z tych palm, za rok zostanie użyty w środę popielcową.
3.

W ostatni piątek odbyła się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tej wyjątkowej Drogi Krzyżowej. Dziękujemy również tym,

którzy brali udział w Drogach Krzyżowych przez cały Wielki Post. Na parafialnym kanale You Tube od dzisiaj będzie możliwość odtworzenia wszystkich Dróg
Krzyżowych z godz. 19.00.
4.

Jutro odwiedzimy chorych z komunią św. wielkanocną. Od godz. 9.00 wyjedziemy na wioski, od 11.00 na miasto.

5.

W Wielki Czwartek o godzinie 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej rozpocznie Święte Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie

dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Tego dnia składamy życzenia wszystkim kapłanom, których Bóg postawił na naszej drodze, jest to dzień
kapłański. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji - czyli tzw. ciemnicy. Msza Wieczerzy Pańskiej będzie transmitowana na
żywo, ale można w niej uczestniczyć tylko w realnym czasie. Te osoby, które będą uczestniczyły online zapraszamy do kościoła na adorację do godz. 22.00. Tak
samo będzie przez całe Triduum.
6.

W Wielki Piątek Najświętszy Sakrament wystawiony będzie przez cały dzień w ciemnicy - zachęcamy do adoracji.

O godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża. Planujemy zorganizować adorację krzyża w kościele i na zewnątrz kościoła. Uczestnicy liturgii online
powinni przygotować domowy krzyż do adoracji. Ofiary składane podczas adoracji, jak co roku, przeznaczone będą na Grób Pański w Jerozolimie. W tym dniu
obowiązuje post ścisły tzn. nie jemy mięsa oraz możemy spożyć tylko jeden posiłek do syta. Zachęcamy aby wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
przedłużyć na Wielką Sobotę zachowując, tak zwany Post Paschalny. Po Liturgii Wielkiego Piątku adoracja Chrystusa w Grobie, tu zapraszamy szczególnie tych,
którzy łączyli się z nami w modlitwie.
7.

W Wielką Sobotę adoracja Grobu Pańskiego i krzyża w kościele przez cały dzień.

Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny na zewnątrz kościoła od godziny 8.00 do 12.00 (co godzinę o każdej pełnej godzinie). Przygotowaliśmy również
buteleczki z wodą święconą. Na wioskach błogosławienie pokarmów od godziny 8.30, prosimy o pojazd na 8.15. Przypominamy, że Post Paschalny kończy się
po wigilii paschalnej, a nie po poświęceniu pokarmów.
Poświęcenie pokarmów będzie na zewnątrz kościoła, natomiast w kościele będzie możliwość adoracji oraz od godz. 10.00 do 12.00 spowiedź dla tych, którzy z
przyczyn obiektywnych, nie mogli skorzystać ze spowiedzi rekolekcyjnej.
8.

W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę w całym Kościele Powszechnym nie ma Mszy św. Dopiero w sobotę wieczorem Kościół celebruje Liturgię Wigilii

Paschalnej. Zapraszamy do kościoła w sobotę na godz. 19.00. Tej Liturgii będzie przewodniczył Ks. Biskup Grzegorz Suchodolski.
9.

Rezurekcja w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rozpocznie się o godz. 6.00. W Procesji Rezurekcyjnej czynny udział weźmie tylko Asysta

Liturgiczna i Strażacy, wszyscy pozostali uczestnicy procesji będą stali wokół kościoła.
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10. W tym tygodniu Pierwszy Czwartek, Piątek, Sobota i Pierwsza Niedziela Miesiąca.
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11. Od poniedziałku, czyli od jutra, msza święta wieczorowa o godz. 18.00.
12.

Parafialny Zespół Charytatywny przy naszej parafii, przygotowuje ponad sto Toreb Miłosierdzia dla najbardziej potrzebujących rodzin. Dziękujemy

wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tych toreb. Gdyby ktoś jeszcze chciał włączyć się w Akcję Torba Miłosierdzia na Święta, może to zrobić składając
dobrowolna ofiarę do skarbonek w kościele lub wpłacić dobrowolna ofiarę na konto parafialne, w tytule wpisując Torba Miłosierdzia.
13. Dzisiaj ofiary składane na tacę przeznaczone są na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego i Ciemnicy. Bóg zapłać.
14. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności: Halina Kardacz. Wieczny odpoczynek...
15. Na cały Wielki Tydzień Naszym Parafianom życzymy owocnego przeżywania zbawczych wydarzeń paschalnych.

ORGANISTA 730 787 130; KS. DYŻURNY 534 925 266 / WWW.ZYGMUNTLOSICE.PL / PARAFIA@ZYGMUNTLOSICE.PL

