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niedziela, 28.03.2021

Niedziela Palmowa
Ogłoszenia na Niedzielę Palmową
1. Przed nami Wielki Tydzień.
2. W środę o godz. 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a poźniej Msza. Po Mszy zapraszam chętnych, młodzież do dekoracji Ciemnicy.
3. W Wielki Czwartek: rano w Katedrze Msza Krzyżma z błogosławieństwem olejów do namaszczenia chorych oraz chrztu, bierzmowania i święceń
kapłańskich. Wieczorem o 18.00 Liturgia Wieczernika w naszym Kościele. Adoracja w Ciemnicy do 21.00
4. Wielki Piątek o 17.00 Droga Krzyżowa, następnie Liturgia Adoracji Krzyża, Gorzkie Żale oraz indywidualna adoracja przy Grobie Pańskim do 22.00.
5. Wielka Sobota: poświęcenia pokarmów w Kościele nie ma. Tylko na wioskach w wybranych punktach, na zew. czyli nie w mieszkaniu, bez
zgromadzenia ludzi. Podaję też czas błogosławieństwa pokarmów:
Faliszew.

10.45

Józefów Stary

10.30

Skotniki /Sołtys/ 10.15
Gać

10.00

Wacławów.

9.45

Ojrzeń.

9.30

Reczków Nowy

9.15

Wólka Skotnicka

9.00

Wieczorem Liturgia Światła o 20.00.
Pamiętajmy o zasadach na czas epidemii i obostrzeniach obowiązujących do 9 kwietnia /1 os. na 20 m2/
Intencje Mszalne:
Dzisiaj w Gościu niedzielnym min artykuł: “Po co Bogu cierpienie?” Oraz “Operacja KAPLICA, czyli akcja KGB przeciwko Janowi Pawłowi II”. Polecam.
Przypomnienie z PK: W Wielki Czwartek i Wielki Piątek Komunię św. poza główną celebracją można zanosić jedynie chorym i umierającym, natomiast w
Wielką Sobotę wyłącznie umierającym. Od tej zasady Stolica Apostolska nie dopuszcza wyjątków. Wyjaśnienie odnośnie spowiedzi: W przykazaniach
kościelnych jest napisane: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię
Świętą. Tradycją jest, że spowiadamy się przed Wielkanocą, w czasie WP, aby przyjąć Jezusa do czystego serca. Spowiedź w KK jest tylko ustna; nie ma
spowiedzi przez telefon, internetowej, zdalnej a tym bardziej dyspensy od spowiedzi. Każdy wierzący Katolik o tym doskonale wie. Dlatego wydłużyłem czas
spowiedzi w konfesjonale każdego dnia przed Mszą św. Można umówić się na spowiedź telefonicznie.
We wtorek odwiedzę chorych z sakramentami od 8.30. Proszę o zgłoszenia w zakrystii.
Dziękuję 4 osobom z Józefowa Starego za posprzątanie Kościoła. W przyszłą sobotę posprzątają kolejne rodziny z Józefowa Starego, nr domów: 16, 17, 18 i 19.
Zapraszam. Godzinę sprzątania można uzgodnić tel.
Wczoraj zakończyliśmy montaż przęseł ogrodzenia przed plebanią. Dziękuję rodzicom dzieci przygotowujących się do I Komunii św za oczyszczenie i
pomalowanie przęseł. Każda rodzina miała po 3 przęsła. Bardzo dziękuję za wykonaną pracę.
Dziękuję Pani Katarzynie Żak za dekorację na Niedzielę Palmową, za palmy we wszystkich ołtarzach.
Rodzina Bruna Brzozowskiego składa gorące podziękowania organizatorom zbiorki krwi oraz wszystkim którzy oddali ten cenny dar życia dla małego Bruno.
Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy życzenia i słowo na serce: „Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są
zdolne przemienić świat na lepsze.” bł. Jerzy Popiełuszko”: “Pod Twoją obronę”…
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