
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

5 – 12 kwiecień 2020 
 

 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 5.04. – Wielki Tydzień  
  8.00 – Za ++ rodziców Łucję i Wilhelma Kostorz, siostrę Brygidę Bundyra oraz teścia Stani-

sława Koper. Poświęcenie palm. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 
w rodzinie MARII i FRANCISZKA KULIBERDA, ++ z rodziny i pokr. oraz + bratową Anielę 
Matusek.  Poświęcenie palm. 

 

11.30 – Za + Stanisława Szafrańskiego – of. od kuzynki M. Wołek. Poświęcenie palm. 
 

15.00 – 16.00 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU /on-line/. 
 

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 6.04.  
18.00 – Za + żonę Genowefę Woś w rocz. urodzin. 
 

WIELKI WTOREK – 7.04. 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

w rodzinie ALOJZEGO KONIECKO. 
 

WIELKA ŚRODA – 8.04. 
18.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla MILENY z ok. 2 rocz. urodzin oraz dla rodzin HUĆ i KULIK.  
  Modlitwa do MBNP. 
 
 

 

ŚWIĘTE   TRIDUUM   PASCHALNE 
 

WIELKI CZWARTEK – 9.04. 
18.00 – WIECZERZA PAŃSKA: Do Jezusa Eucharystycznego, o nowe i liczne powołania kapłańskie, 

zakonne i misyjne, błog. B., opiekę i zdrowie dla Ministrantów, Organistów i Scholi 
oraz za + ks. Alojzego Muszalika, ++ Kapłanów i Siostry Zakonne.  

 

WIELKI PIĄTEK – 10.04. 
 

  9.00 – Droga Krzyżowa /bez wiernych, transmisja on-line/. 
 

18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – ADORACJA KRZYŻA.  
 

WIELKA SOBOTA –11.04. 

  9.00 – 17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie. 
 

18.00 – WIGILIA PASCHALNA: Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla kuzyna JERZEGO w rocz. urodzin – of. od D. Hermańskiej.   

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 12.04.  
  8.00 – REZUREKCJA: Za ++ rodziców Helenę i Edmunda Loose oraz Klarę i Józefa Wolny. 
 

10.00 – Do Zmartw. Jezusa i MBNP dzięk. za otrz. łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, opiekę  
i zdrowie dla ANGELIKI BATOR z ok. rocz. urodzin.  

 

11.30 – Za PARAFIAN, do B. Op., wstaw. MB Uzdr. Chorych i Św. Rocha, o błog. B., opiekę, 
zdrowie, pokój serca i ustanie epidemii. 

 
 

15.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
w rodzinie PIOTRA i AGNIESZKI HUĆ oraz dla babci AMELII. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

1. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary przekazywane na konto parafialne na bieżące płatności, za inne 

ofiary, intencje mszalne i modlitwy. 

 

2. Dziękuje za sprzątanie kościoła /D. Gaida, M. Kozala/ oraz dary na stół plebanijny. 

 

3. Dziś od godz. 15.00 do 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, także transmisja  

na Facebooku. W tym czasie będzie okazja do Spowiedzi św. 

 

4. Do Wielkiej Środy okazja do spowiedzi św. od godz. 17.30, kto nie przystąpi do spowie-

dzi św. wzbudza ŻAL DOSKONAŁY z miłości do Pana Boga z postanowieniem poprawy  

i spowiedzią po ustaniu stanu epidemii. 

 

5. Liturgia Triduum Paschalnego w tym roku bez udziału wiernych, tylko 5 usługujących 

pełnoletnich ministrantów /transmisje na Facebooku i w telewizji/ 

-  w Wielki Czwartek o godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej, nie będzie zbudowana 

Ciemnica oraz przeniesienia Najśw. Sakramentu  i adoracji w Ciemnicy  

-  w Wielki Piątek o godz. 18.00 Liturgia ku czci Męki Pańskiej, nie będzie przeniesienia 

Najśw. Sakramentu do Bożego Grobu i adoracji, hołd Krzyżowi oddajemy tylko przez 

głęboki pokłon lub przyklęknięcie /nie całujemy i dotykamy!/, /post ścisły i abstynencja 

od pokarmów mięsnych, którą tradycyjnie zachowujemy do Wigilii Paschalnej/ 

-  w Wielką Sobotę od godz. 9.00 do 17.00 adoracja przy Bożym Grobie /5 osób w koście-

le!/, nie będzie poświęcenia pokarmów wielkanocnych, o godz. 18.00 Wigilia Paschalna 

bez obrzędu poświęcenia ognia przed kościołem, poświęcenie lampionu z płomieniem  

w kościele. 

-  w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 8.00 Rezurekcja bez procesji, następne Msze św.  

o godz. 10.00, 11.30 i 15.00, od 12 kwietnia na Mszach św. do 5 osób, zachowajmy odle-

głość od siebie w ławkach do 2 m. 

 

6. W Niedzielę Wielkanocną w naszych domach głowa rodziny niech pobłogosławi koszyk 

wielkanocny i wspólny posiłek /teksty w Drodze do Nieba str. 360/. 

 

7. Na stoliku są do nabycia paschaliki wielkanocne /2 zł/, intencje mszalne proszę zamawiać 

telefonicznie. 


