Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA WIELKI TYDZIEŃ
dodano: 09.04.2017 r.

1.Dzisiaj Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej &ndash; rozpoczyna się Wielki Tydzień w czasie którego,
w Triduum Paschalnym, liturgia uobecnia Mękę Chrystusa i Jego przejście ze śmierci do Życia; * od 11.00
do 14.00 Dzień Otwarty w Zespole Szkół Katolickich; * Gorzkie Żale o godz. 18.00; * w poniedziałek i
wtorek okazja do spowiedzi w czasie Mszy i od godz. 17.00, w środę od 16.00; * nowennie przed 40.
rocznicą istnienia parafii patronuje w kwietniu bł. ks. Władysław Findysz;
WIELKI PONIEDZIAŁEK: Msza św. w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kościele Mariackim o godz.
18.00;
WIELKI CZWARTEK: o godz. 9.00 w kościele katedralnym Msza krzyżma z odnowieniem kapłańskich
przyrzeczeń; * Msza Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył będzie JE ks. bp Paweł Cieślik, rozpocznie
się o godz. 19.00 &ndash; po Mszy adoracja w Ciemnicy, w dolnym kościele, do godz. 23.00; * spowiedź
od godz. 18.00 do 18.50 i po liturgii wieczornej;
WIELKI PIĄTEK: post ścisły; * adoracja od godz. 7.00 do 19.00, o 8.00 Ciemna Jutrznia, o godz. 15.00,
w godzinie śmierci Pana Jezusa &ndash; nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Nowenny
przed Świętem Miłosierdzia Bożego; * Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii rozpocznie się przy figurze
NMP o godz. 17.30, a o godz. 19.00 w kościele rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża
&ndash; obrzędom przewodniczył będzie JE ks. bp Krzysztof Włodarczyk - składane w tym dniu ofiary
przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie &ndash; po liturgii adoracja przy Grobie
Pańskim do godz. 23.00; * spowiedź od 13.00 do 16.00 i po liturgii wieczornej;
WIELKA SOBOTA: adoracja od godz. 7.00 do 20.50, z przerwą od 15.00 do 18.00; * o godz. 8.00 Ciemna
Jutrznia; * poświęcenie pokarmów od 9.00 do 14.30 co pół godziny &ndash; do kosza można będzie
złożyć skarbonki z jałmużną wielkopostną, a na tacę ofiary na potrzeby parafii; * Nowenna do
Miłosierdzia Bożego o godz. 14.45, po ostatnim poświęceniu pokarmów; * Liturgia Wielkiej Soboty, której
przewodniczył będzie JE ks. bp Krzysztof Zadarko, rozpocznie się o godz. 21.00 obrzędem poświęcenia
ognia &ndash;przynosimy świece, będzie je również można nabyć u wolontariuszy Caritas;
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO: adoracja od godz. 5.00, Msza św. rozpocznie się procesją
rezurekcyjną o godz. 6.00; * Mszy o godz. 7.00 nie będzie, a od godz. 8.30 porządek Mszy jak w każdą
niedzielę; * Msza w intencji małżonków śluby składających w kwietniu o godz. 13.00; * 16 kwietnia to
dzień w którym w 1977 r. JE ks. bp Ignacy Jeż podpisał dekret powołujący do istnienia parafię pw. bł.
Maksymiliana Kolbego &ndash; jego treść będzie odczytana przed Mszą św. o godz. 8.30;
2.W minioną niedzielę ofiarowaliście na rodziny w Aleppo w Syrii 1338,00 zł, a Maksymilianki ze
sprzedaży ciasta pozyskały 1026,00 zł; * Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje wszystkim
darczyńcom za hojność i pomoc okazaną potrzebującym; * szczegóły dotyczące pielgrzymki
&bdquo;Promienistej&rdquo; na Górę Chełmską oraz zapisów na wakacyjne rekolekcje oazowe na
plakatach w gablocie; * do nabycia jest &bdquo;Gość Niedzielny&rdquo;;
Zmarli w tygodniu:
+ Zygmunt Kołtys l. 72;
+ Zbigniew Wyrwa l. 71;
+ Izabela Bendyk l. 66;- wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie..
proboszcz,ks. Lucjan Huszczonek

http://kolbe.slupsk.pl
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