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1. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego
Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające
wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień Zmartwychwstania Pańskiego. W tych
świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła oraz źródło wszelkiej łaski.
2. Dzisiejsza Msza Św. o godz. 10.00, Liturgia Triduum Paschalnego oraz Msze Św. w
Wielkanoc o godz. 6.00 i 10.00 będą transmitowane przez internet. Aby w nich uczestniczyć
należy uruchomić facebooka:
https://www.facebook.com/pg/Parafia-%C5%9Bw-JadwigiKr%C3%B3lowej-w-Janowie-Lubelskim-115987353103138/videos/?ref=page_internal
.
3. Zarządzenie bpa Krzysztofa Nitkiewicza dotyczące celebracji liturgicznych Wielkiego
Tygodnia:
https://diecezjasandomierska.pl/celebracje-liturgiczne-wielkiego-tygodnia/ . U
dołu strony z powyższym zarządzeniem jest do pobrania „Modlitwa przed posiłkiem na
Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego”.
4. Komunikat dotyczący pierwszych piątków i sobót miesiąca: https://diecezjasandomierska
.pl/pierwsze-piatki-i-pierwsze-soboty-miesiaca-w-czasie-epidemii/
.
5. Do środy z Sakramentu Pokuty można skorzystać podczas Mszy Świętych oraz po
wieczornej Eucharystii w zakrystii ministrantów z zachowaniem obowiązujących przepisów
sanitarnych.
6. W Wielki Czwartek w parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Św., zwana Mszą
Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.
sza Święta Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele o godz. 18.30.

M

7. W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw
mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od
18. do 60. roku życia nie mają dyspensy. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się
Eucharystii.
O godz. 15.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a o 18.30 Liturgia
Wielkiego Piątku
.
8. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
9. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Wigilia
Paschalna w naszym kościele o godz. 19.00
.
Rezurekcja o godz. 6.00
. W drugim dniu Świąt wspieramy modlitwą KUL.
10. W czwartek, piątek i sobotę kościół będzie otwarty od godz. 8.00 do 22.00.
11. Gorąco zachęcamy do jedności w modlitwie i do przeżywania w duchowej łączności
liturgii tych dni.
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12. Zapowiedź przedślubna druga - Paulina Głaz i Jarosław Gąguł. Kto wiedziałby o
przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest nas o tym powiadomić.
13. Dziękujemy za ofiary na potrzeby Parafii: Beata Bizior 100 zł, Łukasz Lewczyk 50 zł oraz
bezimiennie 1500 i dwa razy po 100 zł.
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