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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

10 kwietnia 2022 rok 

Palmowa 

1. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. 

Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od 

Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach 

odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski. 

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w czasie której adoruje Róża   Św. 

Cecylii  z Sokolnik pani  Marii Koćmirskiej. 

3.   Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawiony dla nas na ziemi sakrament pokuty.   

Pozwólmy Bogu obdarować się przebaczeniem i dobrze przygotować na nadchodzące święta. 

Codziennie spowiedź 30 minut przed Mszą Świętą.                                      

4. Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Dziękujemy 

Bogu za Eucharystię i za Kapłaństwo. O godz.  1800 w kościele parafialnym Msza Święta 

Wieczerzy Pańskiej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy – adoracja Pana 

Jezusa w ciemnicy do 2300. Porządek adoracji róż różańcowych przy ciemnicy i przy Bożym 

Grobie – tak jak w ubiegłych latach - na tablicy ogłoszeń. Do adoracji przez całe Triduum 

Paschalne zapraszamy nie tylko róże, dzieci i młodzież, ale wszystkich parafian, którzy według 

swoich możliwości czasowych powinni sami wyznaczyć sobie czas na osobistą modlitwę w 

ciemnicy i przy Bożym Grobie. Szczególne zaproszenie do adoracji przy Bożym Grobie kieruję 

tradycyjnie do strażaków. Przypominamy  o piątkowej adoracji  dzieci ze szkół podstawowych z 

Sokolnik i Trześni - adoracja w sobotę od  1145 do 1215.  W Wielki Piątek przy Grobie od 2000 do 

2100 adoruje młodzież. 

 

5. Wielki Piątek – Dzień męki i śmierci Pana Jezusa. Adoracja od 600 do 2200. W ramach  adoracji 

o godz. 1500 Godzina Święta –Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

 O godz. 1730 Droga Krzyżowa. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej rozpocznie się     Liturgia 

Męki Pańskiej, na którą złożą się Liturgia Słowa Bożego, Modlitwa wiernych, Adoracja Krzyża 

Świętego, Ostatnia część Liturgii Męki Pańskiej to przeniesienie Najświętszego Sakramentu do 
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Bożego Grobu - Gorzkie Żale i adoracja Róż Różańcowych. Adoracja krzyża będzie 

kontynuowana po nabożeństwie do Niedzieli Zmartwychwstania. Ofiary składane z okazji 

adoracji przeznaczone z woli Ojca Św. na wsparcie wspólnot chrześcijańskich żyjących w Ziemi 

Świętej. Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, a w Wielką Sobotę 

tradycyjna wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 

6. Wielka Sobota - Wigilia Paschalna – czuwanie przed uroczystością Zmartwychwstania. W 

Wielką Sobotę – adoracja od 600 – 2200. W ciągu dnia Wielkiej Soboty poświęcenie pokarmów 

na stół wielkanocny według tradycyjnego schematu: Sokolniki: godz. 1000. W Kościele  

parafialnym święcenie pokarmów w godz.  1000 – 1200,  co pół godziny. Staramy się łączyć 

odwiedziny kościoła z adoracją Pana Jezusa w Grobie. 

Liturgia Wigilii Paschalnej jest dziękczynieniem za dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa, w 

które zostaliśmy włączeni przez Sakrament Chrztu Św. Liturgia Wigilii rozpocznie się o godz. 

1800 poświęceniem ognia i paschału, przy której - po wysłuchaniu biblijnych czytań - odnowimy 

przyrzeczenia chrztu św.  

 

7. Niedziela Zmartwychwstania – o godz. 600 procesja rezurekcyjna i Msza Święta. Następne 

Msze św. o godz. 1015,  1200. 1800. 

 

8. Odwiedziny i spowiedź chorych od Wielkiego Poniedziałku. Kapłan zadzwoni na podany 

numer telefonu chorego i powie w jakim czasie przyjedzie do chorego  chorego. 

 

9. Dziękujemy mieszkańcom Trześni z ulicy Błonie numery  od 61 do 75 za sprzątanie i kwiaty 

do kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Trześni  z ulicy Błonie numery od 76  do 

końcowych numerów ulicy. 

10. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: Zofię Kobylarz, Marię Rękas i Józefa 

Garbackiego. W ubiegłym tygodniu umarł pochodzący z naszej parafii o. Stanisław Kałdon, 

którego pogrzeb odbędzie się w Stalowej Woli. Niech Bóg przyjmie ich do swojej chwały: Dobry 

Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. 

11. Solenizantom i jubilatom Wielkiego Tygodnia życzymy głębokich przeżyć nadchodzących 

dni i wszelkich potrzebnych darów. 

 

 

 


