
                                                                                                                  OOOGGGŁŁŁOOOSSSZZZEEENNNIIIAAA      DDDUUUSSSZZZPPPAAASSSTTTEEERRRSSSKKKIIIEEE      
                  Niedziela Palmowa – msze św.  o godz. 7:00 i 18:00  
1.  Niedziela Palmowa na wszystkich mszach św. poświecenie palm. Przed msza 

św. o godz. 11:45 gromadzimy się przed kaplicą cmentarna na poświęcenie palm. 
Po poświęceniu palm procesja do kościoła. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki 
Tydzień. W Misterium Liturgii Wielkiego Tygodnia będziemy przeżywać Mękę, 
Śmierć i Zmartwychwstanie naszego Zbawiciela. Postarajmy się więc, aby wszyscy 
parafianie mogli świętować Wielkanoc w stanie łaski uświęcającej. 

                       
2.  W Środę  po mszy św. o godz. 17:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy.  Adoruje Róża Żywego Różańca Św. Marty – Trześń – Zofia 

Mokrzyńska.     

             

3. W przedświątecznych  przygotowaniach starajmy się znaleźć czas na uczestnictwo 
w Liturgii Triduum Paschalnego - Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej 
Soboty. Dokładny program nabożeństw znajdziemy na tablicy ogłoszeń. 
 

4. Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. 
Dziękujemy Bogu za Eucharystię i za Kapłaństwo. O godz.  18.00 w kościele 
parafialnym Msza Święta Wieczerzy Pańskiej i przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do Ciemnicy – adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do 23.00. 
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 
młodzieży  gimnazjalnej o piątkowej adoracji - godz.  11.45 do 12.15,  i dzieciom 
ze szkół podstawowych z Sokolnik i Trześni - adoracja w sobotę od  11.45 do 
12.15. Proszę, aby gimnazjaliści, którzy w tym roku przystąpią do Sakramentu 
Bierzmowania potraktowali udział w Triduum Paschalnym jako osobiste 
przygotowanie do przyjęcia darów Ducha Św. 
 

5.  Wielki Piątek – Dzień męki i śmierci Pana Jezusa.                                                
Adoracja od 6.00 do 23.00. W ramach  adoracji o godz. 15.00 Godzina Święta –
Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

 O godz. 17.30 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 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 6.00 – 22.00. W ciągu dnia 
Wielkiej Soboty poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny według tradycyjnego 
schematu: Sokolniki: godz. 10.00. W Kościele  parafialnym święcenie pokarmów 
w godz.  10.00 – 12.00,  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. 18.00 poświęceniem ognia i paschału, przy której - 
po wysłuchaniu biblijnych czytań - odnowimy przyrzeczenia chrztu św. 
 

7. Niedziela Zmartwychwstania – o godz. 6.00 procesja rezurekcyjna i Msza 
Święta. Następne Msze św. o godz. 10.15,  12.00. 18.00. 

 
8. Od kilku lat w uroczystość Zwiastowania Pańskiego podejmujemy w naszej parafii 

Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. W tym roku uroczystość ta przeniesiona 
jest  na poniedziałek po Niedzieli Miłosierdzia, czyli na 9. kwietnia. W związku z 
tym zapraszamy na wieczorną Mszę św. 9. kwietnia o godz. 18.00 wszystkich, 
którzy chcą podjąć dzieło Duchowej Adopcji i modlić się codziennie w intencji 
dzieci poczętych, ale zagrożonych aborcją.  Deklaracje podjęcia się Duchowej 
Adopcji wyłożone są na stoliku z prasą. Wypełnione deklaracje prosimy przynieść 
na Mszę św. 9. kwietnia. 

                                             
9. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik  z ulicy  Furmańskiej numery od 1 do 20 za 

porządkowanie kościoła i jego otoczenia. O przyjęcie dyżuru prosimy 
mieszkańców Sokolnik  z ulicy Furmańskiej numery od  21 do końca ulicy. W 
kolejce większa ilość sprzątających z powodu przygotowania kościoła do świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

                                            
10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii zmarłą Janinę Koćmirską, 

za którą intencję mszalną zamówiła również  wnuczka Iwona z rodziną. Za zmarłą 

Janinę i spoczywających na naszym cmentarzu wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie. 

 

11. Gmina Gorzyce zaprasza 25 marca br. w niedzielę  na Festiwal 
Wielkanocnych Potraw  i Rękodzieła Artystycznego. 
Festiwal to doskonała okazja, aby nabyć oryginalne dekoracje świąteczne 
przygotowywane własnoręcznie przez panie z kół gospodyń wiejskich, 
stowarzyszenia, czy przez lokalnych artystów. 

Dla wystawców oraz publiczności organizatorzy: Urząd Gminy Gorzyce oraz 
Gminny Ośrodek Kultury przygotowali mnóstwo atrakcji i konkursów z nagrodami. 

    Podczas festiwalu odbędzie się również wystawa prac autorstwa Jana Puka. 
Impreza odbywać się będzie w świetlicy OSP przy ul. Pańskiej 1, w godzinach od 
10.00 do 15.00. 

 


