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Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela 

Palmowa Męki Pańskiej - 25.03.2018 

1. Msze św. z poświęceniem palm o godz. 7:30, 9:00, 11:00 – 
z udziałem dzieci (konkurs palm - o 10:45 dzieci 
gromadzą się przed kościołem), 12:30, 17:00, a po niej 
nabożeństwo Gorzkie Żale. 
 
2. Taca z dzisiejszej niedzieli na Wyższe Seminarium 
Duchowne naszej archidiecezji. 
 

3. Do zakrystii przynosimy dzisiaj skarbonki Caritas z naszą 
jałmużną wielkopostną na rzecz ubogich i chorych (można 
je oddawać do czwartku). 
 

Franciszkańskie       
Źródło 



4. Także dzisiaj upływa czas składania darów 
żywnościowych dla ubogich. Te dary naszych serc 
przekażemy potrzebującym rodzinom naszej parafii. Za 
dotychczas składane dary – Bóg zapłać! Prosimy o 
zgłaszanie rodzin potrzebujących. 
 

5. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę 
kancelaria parafialna nieczynna. 
 

6. Okazja do spowiedzi św. w Wielką Środę od godz. 19.30 
do 21.00, a także  w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką 
Sobotę rano od godz. 7.00 do 8.00 (popołudniu nie będzie 
okazji do spowiedzi, gdyż księża będą zaangażowani w 
liturgię). 
 

7. Liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku o godz. 
18:00, a w Wielką Sobotę o godz. 20.00. Adoracja w Wielki 
Czwartek i Wielki Piątek do godz. 22.00, a Wielką Sobotę do 
godz. 20.00, a po niej Liturgia Wielkiej Soboty. 
 

8. Także w Wielki Czwartek podczas liturgii o godz. 18.00 
dzieci klas III podchodząc z rodzicami do ołtarza otrzymają 
Chlebek Miłości, symbolizujący Eucharystię (próba z 
dziećmi i rodzicami dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:00). 
 



9. Droga krzyżowa w Wielki Piątek o godz. 15.00. W tym 
dniu obowiązuje post ścisły. Ofiary składane podczas 
ADORACJI KRZYŻA o godz. 18.00 będą przeznaczone jak co 
roku na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej. Do 
adoracji w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zapraszamy 
wiernych z poszczególnych ulic i grup modlitewnych 
(program adoracji w dalszej części biuletynu). 
 

10. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę co pół 
godziny od 9.00 do 12.30 i popołudniu od 14.00 do 16.00. 
Liturgia Wielkie Soboty o godz. 20.00. Przynosimy świece 
(paschaliki) z osłonką, aby nie pozalewać ławek i posadzki. 
 
11. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rezurekcja o 
godz. 6.00. Asysta gromadzi się w kościele już o 5.30. 
 

12.  W Pierwszy Dzień Świąt nie ma Mszy św. o godz. 7.30. 
Pozostałe Msze św. o godz. 9.00, 11.00, 12.30 i 17.00. W 
Drugi Dzień Świąt porządek Mszy św. jak w niedzielę. Taca z 
drugiego święta przeznaczona będzie na KUL i Uniwersytet 
Jana Pawła II w Krakowie. 
 

13. Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Zapraszamy do 
sprzątania w sobotę po Liturgii Wielkiej Soboty. 
 



14. Polecamy najnowszy numer tygodnika katolickiego 
„Niedziela”, a w nim m.in. „Jerozolimska Droga 
Krzyżowa”, „Polska potrzebuje modlitwy”, „Patrząc 
przez krzyż ku niebu”. 
 

15. Na nadchodzący tydzień – Szczęść Boże!  
 

 
 

PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO 

29 MARCA – 1 KWIETNIA 2018 r. 
 

WIELKA ŚRODA 

Godz. 19.30 – 21.00 – Okazja do spowiedzi 

 

WIELKI CZWARTEK 

Godz. 7:00–8:00 - Okazja do spowiedzi 



Godz. 18:00 - Liturgia Wielkiego Czwartku, na 

zakończenie przeniesienie Pana Jezusa do „Ciemnicy” Adoracja 

do godz. 22:00 

 

WIELKI PIĄTEK 

Adoracja od godz. 7:00 do 22.00. 

Godz. 7:00–8:00 - Okazja do spowiedzi 

Godz. 15:00 - Droga Krzyżowa 

Godz. 18:00 - Liturgia Wielkiego Piątku, na zakończenie 

przeniesienie Pana Jezusa do „Grobu”. 

  

 WIELKA SOBOTA 

Adoracja od godz. 7:00 do godz. 20:00 

Godz. 7:00–8:00 - Okazja do spowiedzi 

Godz. 9:00-12:00 - poświęcenie pokarmów wielkanocnych  

    - co pół godziny 

 i 14:00-16:00      (przerwa od godz. 12:30 do godz. 14:00) 

Godz.20:00    - Liturgia Wielkiej Soboty – przynosimy 

świece z osłonką! 



NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Godz. 6:00 - Rezurekcja (nie będzie Mszy św. o godz. 

7:30) 

 

PORZĄDEK ADORACJI: 

WIELKI PIĄTEK: 

8.00 – 9.00-  Zakopiańska  

9.00 – 10.00 – Jabłonowa, Podgórna i Żurawia 

10.00 – 11.0.00 – św. Rocha 

11.00 – 12.00 – Biała, Spartakusa i Beskidzka 

12.00 – 13.00 – Rybacka  

13.00 – 14.00 – Pawia, Flisacka i św. Pawła 

14.00 – 15.00 – Odrodzenia, Dawna i Zatokowa 

15.00 – 16.00 – Kosów i Winicjusza 

16.00 – 17.00 – Kiepury 

17.00 – 18.00 -  Kalinowa, Irysowa 

18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku 

20.00 -21.00 –  Parafialna Rada Duszpasterska 

21.00 – 22.00 – KSM i Lektorzy 

 



WIELKA SOBOTA 

12.00 – 13.00 – Chór Parafialny 

13.00 – 14.00 – Żywy Różaniec (wszystkie grupy) 

16.00 – 17.00 – Ks. Dzierżonia, Gruntowa i Średnia 

17.00 – 18.00 – Kolarska, Kredowa, Luba, Skwerowa, 
Krzemienna i Modra 

18.00 – 19.00 – Gminna, Wiolinowa 

19.00 – 20.00 – Ikara 

 

NA NOWO ODKRYWANA NIEDZIELA JAKO DZIEŃ 

ZMARTWYCHWSTANIA 

  Chrześcijanin świętuje niedzielę, przede wszystkim 

wspominając chwalebne Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa 

Chrystusa, poza świętem Wielkanocy. Niedziela jest czasową ikoną 

Zmartwychwstania. Dzięki niedzieli co tydzień wciąż na nowo w życiu 

wyznawcy Chrystusa staje się obecne wydarzenie paschalne, które jest 

źródłem zbawienia świata. Zmartwychwstanie jest najważniejszym 

wydarzeniem chrześcijaństwa, daje radość i nadzieję, nadaje życiu sens. 

Chrystus zmartwychwstał, by uleczyć człowieka z egzystencjalnego lęku 

przed śmiercią, jako unicestwieniem. Pusty grób to znak, że Bóg – Ojciec 

nie zawiódł Chrystusa, Chrystus nie zawiódł swoich uczniów, a oni 

przekazali nam to, żebyśmy uwierzyli i mieli pewność, że i nas nie 

zawiedzie. 



  Bez prawdziwego zmartwychwstania Zbawiciela nasze 

groby pozostałyby zamknięte na wieczność i nasze życie nie miałoby 

żadnego sensu, a głębokie przekonanie, że tak właśnie nie jest i nie będzie, 

jest źródłem wielkanocnej radości. Pamięć o zmartwychwstaniu pomaga 

nam wierzyć, że dobroć Boga jest silniejsza niż wszelkie zło na tym 

świecie. 

 Czy w niedzielę, w pamiątkę Wielkanocy, rzeczywiście nie mamy 

potrzeby, żeby powiedzieć Bogu „dziękuję”? Czy w tym dniu nie mamy 

potrzeby, żeby uwielbić Go za wszystko, co dla nas uczynił? 

 Jeżeli nie ma w nas takiego pragnienia, to albo nic nie rozumiemy, 

albo jesteśmy ślepi. 

 Może warto by było czasami w niedzielę sięgnąć do fragmentów 

tekstu wielkanocnego orędzie – Exultetu, śpiewanego co roku w Wielką 

Noc. 

Ks. Leszek Slipek, Warszawa 

 „Zmartwychwstanie Chrystusa jest tym, bez czego, jak 

mówi św. Paweł, nasza wiara byłaby <<próżna>>, tzn. żyjąca 

powietrzem, bez fundamentów (por. 1 Kor 15, 14-18), lecz 

<<wierzymy>> w Tego, który wskrzesił 

z martwych Jezusa, Pana naszego” (Rz 4, 24). 

 Niech Zmartwychwstały Pan wszystkich 

nas błogosławi i obdarzy pokojem, którego 

świat dać nie może.  

      Duszpasterze 


