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Niedziela Palmowa.
Intencje mszalne:

W. Pon. + Mariannę Stefana Szyńców, Zofię Władysława Józefa Platów,
Stanisławę Wójcik.
+ Józefa Milewskiego od sąsiadów.
W. Wt. + Leokadię Nowak od rodz. Błajszczaków.
+ Zenonę Persona od brata Stanisława
W. Śr. + Alfredę Augustyńską od pracowników Hurtowni OSM w Miechowie.
+ Stanisława Nowaka od Grażyny z mężem
Wielki Czwartek. Godz. 17.oo Msza Wieczerzy Pańskiej
+ Marka Kuraja od uczest. pogrzebu.
Wielki Piątek. Godz. 16.oo Droga Krzyżowa i liturgia wielkopiątkowa.
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.oo
Wielka Sobota godz. 17.oo
- za parafian.
+ Michała Szyńca od syna Tomasza.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Godz. 8.oo + Krystynę Czesława Kazimierza Urychów.
Godz. 10.oo + Teresę Józefę Wincentego Szmerów, Włodzimierza Szymczyka.
Godz. 12.oo + Marię Józefa Bożków,
+ Antoniego Paździorka 14r. Genowefę Janusza Józefa.
Poniedziałek Wielkanocny.
Godz. 8.oo
Godz. 10.oo + Janinę Stanisława Tadeusza Jarosińskich.
Godz. 12.oo + Danutę Molęda, Kazimierza, od Beaty i Czesława Igulaków.

Niedziela Palmowa wprowadza nas w Tajemnicę Wielkiego Tygodnia. I choć ten
Tydzień i nadchodzące Święta będą zupełnie inne, niż to było dotychczas, to
jednak starajmy się te dni przeżywać godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas
W. Czwartku, W. Piątku i W. Soboty będzie czasem zagłębiania się w misterium
paschalne przez uczestnictwo w liturgii przez środki przekazu: Radio, TV czy też
inne media. Zachowujmy rozporządzenie władz państwowych – 5 osób w kościele,
jeżeli zobaczę, że jest nas więcej zatrzymam się przed kościołem w odpowiedniej
odległości.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od
pokarmów mięsnych oraz na ograniczeniu ich ilości.
Uczestnicząc w transmisji Mszy św. starajmy się uczestniczyć całą rodziną.
Nakryjmy stół białym obrusem i zapalmy świecę. Niech to będzie czas tylko na
modlitwę, odpowiadajmy na poszczególne wezwania kapłana i śpiewajmy pieśni,
a kiedy przyjdzie czas na komunię św. obudźmy w sobie pragnienie przyjęcia
duchowej Komunii św. Łączmy się duchowo z Ofiarą Chrystusa i zapraszajmy
Go do naszych serc i naszych domów. W tych dniach kościół przenosi się do
naszych domów.
W Wielki Piątek do południa nawiedzając kościół będzie można skorzystać
z sakramentu spowiedzi i przyjąć komunię św. W liturgii wielkopiątkowej nie
będzie adoracji krzyża przez ucałowanie, a w W. Sobotę nie ma poświęcenia
pokarmów, modlitwę nad pokarmami należy odmówić w domu. Nie może też
być procesji rezurekcyjnej.

