
 Niedziela Męki Pańskiej 
5 kwietnia 2020 r. 

 
1. Rozpoczynamy ostatni tydzieo Wielkiego Postu – zwany Wielkim 

Tygodniem. Od jutra do środy – w godzinach od 17:00 do 18:00 – 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwośd skorzystania z 
sakramentu pojednania. W poniedziałek i w środę – Msza Św. o godz. 
18:00. 
Jest również możliwośd telefonicznego umawiania się na spowiedź w 
kościele,  jak i na udzielenie Komunii Św. 
 

2. Proszę o zgłaszanie osób – starszych, chorych, wszystkich którzy nie mogą 
przybyd do kościoła. Po ustaleniu terminu, odwiedzę ich z sakramentami w 
ciągu tygodnia. 
 

3. W Wielki Czwartek, o godz. 18:00 - Msza Św., zwana - Mszą Wieczerzy 
Paoskiej - na pamiątkę ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaostwa.  
 

4. W Wielki Piątek, o godz. 18:00 - liturgia na cześd Męki Paoskiej, która 
zostanie zakooczona przeniesieniem Chrystusa Eucharystycznego do grobu. 
W dniu tym obowiązuje post ścisły. 

 
5. W Wielką Sobotę, o godz. 18:00 - Msza Św. Wigilii Paschalnej, czyli 

Zmartwychwstania Paoskiego.  
W tym roku nie będzie poświęcenia pokarmów. Proszę w wspólną modlitwę 
w domach przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego. 
 

6. W przyszłą niedzielę WIELKANOC - Niedziela Zmartwychwstania 
Paoskiego. Nie będzie, tak jak zazwyczaj, o godz. 6:00 - Mszy Św. 
Rezurekcyjnej ani procesji.  

Porządek Mszy Św. - taki, jak w każdą niedzielę. 
Przed Mszą Św. o godz. 8:00 odśpiewamy hymn – „Ciebie Boga 
wysławiamy…” oraz zostanie udzielone przed kościołem błogosławieostwo 
Najświętszym Sakramentem całej Parafii a następnie wszystkim 
zgromadzonym.  

  
 7. Intencje Mszy św.: 
 - czwartek, godz. 18:00 dziękczynno-błagalna w intencji ks. Proboszcza  
     - sobota, godz. 18:00: + Ryszard, Helena i Zygmunt PIOTROWSCY oraz Zbigniew 
RUDZIK 
   
 



w przyszłą niedzielę: 
     - godz. 8:00 - w intencji wszystkich Parafian  
 - godz. 10:00 + Ryszard FILAR w 4 rocznicę śmierci    
 - godz. 16:00 + Teresa BIENIEK w 30 dzieo po śmierci 
 

8. Dziękuję p. Andrzejowi ROSTKOWSKIEMU za rozładunek kostki oraz za 
przywóz ziemi. Dziękuję również za pracę panom: Tomaszowi 
WOLSZCZAKOWI, Krzysztofowi WAŚK oraz Mirosławowi KRÓL. 
Wyrażam wdzięcznośd sześciu rodzinom, które w minionym tygodniu 
przekazały ofiarę na potrzeby naszej Parafii. Dwie rodziny spośród tychże 
darczyoców - dokonały wpłaty na konto Parafii. W sumie złożono – 920 zł. 
Dziękuję także za ofiary zebrane na kwiaty do Grobu Paoskiego.  
 

9. W tym tygodniu proszę o pomoc w sprzątaniu rodziny z Waplewa: 
ZDUNOWSCY, WILCZEWSCY, BIENIEK oraz SZERSZEO. Proszę o 
wcześniejsze ustalenie terminu sprzątania i o kwiaty przy tabernakulum. 

 
10. Do 11 kwietnia, czyli do Wielkiej Soboty w liturgii może uczestniczyd 5 

osób, nie licząc posługujących przy ołtarzu. 
 

   

 

    


