
                                                               Niedziela Męki Pańskiej 

                                                                      28 marca 2021 r. 
 

1. Rozpoczynamy ostatni tydzień Wielkiego Postu – zwany Wielkim Tygodniem. 

 Do 9 kwietnia podczas liturgii w naszym kościele może przebywać 11 osób, w tym 3 na 

chórze. Proszę o zajmowanie miejsc tam, gdzie będą położone modlitewniki. Podczas 

sprzyjającej pogody – z zachowaniem odpowiedniej odległości - można uczestniczyć w 

liturgii na zewnątrz, przed kościołem. Będą wystawione krzesła. 

Od jutra wieczorna Msza Św. będzie sprawowana o godz. 18:00. Od jutra do środy – od 

17:30 do 18:00 – możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi. 
 

2. W środę od godz. 8:00 – odwiedziny chorych, których odwiedzam w pierwsze piątki. 

Odwiedzę również inne osoby. Proszę o ich zgłaszanie – starszych, chorych, wszystkich 

którzy nie mogą przybyć do kościoła. W środę o godz. 10:00 proszę o pomoc w wykonaniu 

Grobu Pańskiego. 
 

3. W Wielki Czwartek, o godz. 18:00 - Msza Św., zwana - Mszą Wieczerzy Pańskiej - na 

pamiątkę ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. 
 

4. W Wielki Piątek, o godz. 18:00 - liturgia na cześć Męki Pańskiej, która zostanie 

zakończona przeniesieniem Chrystusa Eucharystycznego do grobu. W dniu tym obowiązuje 

post ścisły. 
 

5. W Wielką Sobotę od godz. 9:00 adoracja przy Grobie Pańskim. 

Święcenie pokarmów:  

                               - godz. 9:00 – Gąsiorowo 

                               - godz. 9:30 – Lutek 

                               - godz. 10:00 – Witramowo 

                               - godz. 10:30 – Jadamowo 

                               - godz. 11:30 – Maróz 

                               - przed kościołem o godz. 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 

Przychodząc na poświęcenie  - zachowujemy odpowiednią odległość. Ofiary złożone podczas 

święcenia pokarmów będą przeznaczone na potrzeby Parafii – ogrzewanie kościoła. W 

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

Pańskiego. 
 

6. W przyszłą niedzielę WIELKANOC - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msza Św. 

rezurekcyjna z procesją – z zachowaniem odpowiedniej odległości  -  o godz. 8:00. Następnie 

Msza Św. – o godz. 10:00 oraz o 16:00. 
 

 

 

 



 

7. Intencje Mszy św.: 

- środa, godz. 18:00 o dobre wypełnienie woli Bożej, łaskę zdrowia,błogosławieństwo Boże i 

opiekę Matki Najświętszej dla mamy Eugenii z ok. 91 urodzin 

 - czwartek, godz. 18:00 dziękczynno-błagalna w int. ks. Proboszcza 

  w przyszłą niedzielę: 

 - godz. 8:00 - w intencji wszystkich Parafian 

 - godz. 10:00 

 - godz. 16:00 + Andrzej w 1 roczn. śm. i Janina LEWICCY 

 

8. Dziękuję p. Halinie KUŹNIEWSKIEJ, Danucie MIKOŁAJCZYK oraz p. Tadeuszowi 

WRZESIŃSKIEMU za okazaną pomoc w porządkowaniu posesji parafialnej. Wyrażam 

wdzięczność dziewięciu rodzinom, które w mijającym miesiącu przekazały ofiarę na potrzeby 

naszej Parafii. Złożono – 810 zł. Dziękuję także za ofiary zebrane na kwiaty do Grobu 

Pańskiego. W minionym miesiącu dokonano kontroli stanu technicznego obiektów 

budowlanych, tj. kościoła oraz plebanii. Koszt usługi – 850 zł. Najważniejsze z otrzymanych 

zaleceń to zabezpieczenie nieszczelności dachu na wieży kościoła. Nazajutrz po kontroli 

zerwał się piorunochron na kościele. 
 

9. W tym tygodniu proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła rodziny z Waplewa: MARASZEK, 

TRASKOWSCY oraz POCZTA. Proszę o wcześniejsze ustalenie terminu sprzątania i o kwiaty 

przy tabernakulum. 
 

10. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gość Niedzielny”. 


