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p a l m o w a

Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji do parafii lub na Mszę św. lub w innych sprawach 
zadzwoń na numer 07542873055 postaramy się pomóc najlepiej, jak to będzie możliwe!

Rejestracja w parafii

www.linkd.pl/czrc

Rejestracja na Msze św. 
www.linkd.pl/rmaa



MESJASZ

Plan Wielkiego Tygodnia

Wielki Czwartek
Liturgia Wielkiego Czwartku w j. polskim o godz. 20:00 

Z powodu ograniczeń konieczna jest wcześniejsza rejestracja. 
Zapraszamy tylko osoby, które zdołają się zarejestrować. 

Transmisja on-line 20:00

Wielki Piątek 
Liturgia Wielkiego Piątku w j. polskim o godz. 18:00 i 20:00

Transmisja on-line 18:00

Święcenie pokarmów
Mimo planów i chęci NIE będzie  w tym roku święcenia  

pokarmów. Zapraszam na wspólną modlitwę błogosławienia  
pokarmów  w sobotę o godz 12:00 on-line.

Wielka Sobota
Proszę o wybranie jednej spośród trzech liturgii:  
albo w sobotę albo jednej Mszy św. w niedzielę. 

Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 22:00

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
Msze św. o godz. 12:30, 14:00

Transmisja on-line 12:30

Poniedziałek w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego 
Msza św. o godz. 12:30

  28/3/2021

Spowiedź
Poniżej plan spowiedzi w j. polskim: 

29, 30, 31 marca od godz. 19:00

Nie będzie możliwości spowiedzi w Wielki Czwartek,  
Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. 

Bidon/butelka
W czasie świątecznych celebracji, będziemy zbierać bidony lub 
butelki wielokrotnego użytku dla bezdomnych przychodzących 
do nas po pomoc. Ta niewielka rzecz jest dla nich niezwykle 
przydatna zwłaszcza, teraz, kiedy robi się coraz cieplej. Chciałbym 
Was prosić, aby przyniesione butelki lub bidony były w miarę 
możliwości nowe. Będzie też możliwość „ufundowania butelek” 
na miejscu. 

Wigilia Paschalna
Na Liturgię Wigilii Paschalnej przynieś ze sobą:

• świecę (zabezpieczoną przed kapaniem),

• dzwoneczek, dzwonek, przeszkadzajkę,

• małą buteleczkę z wodą 

Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu  
z kościoła. 

Sprzątanie kościoła
Po każdej liturgii jesteśmy zobligowani do posprzątania kościoła 
i wytarcia wszystkich ławek, prosimy o pomoc. 


