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1. Dziś Gorzkie Żale kazaniem pasyjnym o godz. 15 30, a następnie Msza św.
2. Chorych w domach odwiedzimy jutro od godziny 900. Prosimy o zgłaszanie w zakrystii chorych, którzy chcą
skorzystać w domu z sakramentu pokuty i Komunii św.
3. Młodzież i dorosłych, którzy chcieliby włączyć się w wielkopiątkową adorację o godz. 21 00 zapraszamy na
spotkanie jutro o po Mszy św. wieczornej.
4. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc w przygotowaniu ciemnicy i grobu Pańskiego zapraszamy we wtorek na
godz. 1800.
5. We środę o godz. 1730 Msza św. i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej. Zapraszamy.
6. Zbiórka wszystkich ministrantów i lektorów w środę o 17 30. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy
7. Niedziela Palmowa czyli Meki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień. To wyjątkowy czas w ciągu roku. Zechciejmy aktywnie włączyć się w liturgię Wielkiego Tygodnia. Tak zaplanujmy swoje zajęcia aby uczestniczyć
w przeżywaniu największych tajemnic naszej wiary.
Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800. Nasz udział w liturgii wieczornej dzieje się w przeddzień krzyżowej śmierci Jezusa. Dotykamy tej tajemnicy w sakramentalnym znaku. W rzeczywistości Chleba i Wina
jest On cały, Jego Życie, z najbardziej tajemniczą, dramatyczną i nieuniknioną chwilą: ze śmiercią.
Adoracja do 2100.
Wielki Piątek
Adoracja od godz. 700.
Droga Krzyżowa rano o godz. 900. Zapraszamy zwłaszcza tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć
w wieczornym nabożeństwie.
Od godz. 1000 adorację poprowadzi Apostolstwo Dobrej Śmierci, a od godz. 1400 Rodzina Radia Maryja
i Legion Maryi. Prosimy bardzo aby poszczególne Róże Różańcowe wybrały sobie godzinę adoracji. Zapisy
w zakrystii.
Liturgię na cześć Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 1800. Po Liturgii zaśpiewamy trzy część
Gorzkich Żali. Młodzież zapraszamy na adorację na godz. 21 00. Adoracja do godz. 2300.
Ofiary złożone w czasie adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie Bożego Grobu w Jerozolimie.
Wielka Sobota
Adoracja od godz. 700.
Poświęcenie pokarmów w kościele w Gawłuszowicach od godz. 9 00 do 1200 co pół godziny.
W Brzyściu poświęcenie pokarmów o godz. 10 00, a Rożniatach o godz. 1030.
Przychodzimy do kościoła gdzie trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do pozostania w kościele choćby na krótką chwilę. W kościele będzie wystawiony krzyż do adoracji.
Wigilię Paschalną rozpoczniemy uroczystym poświęceniem ognia o godz. 1900.
Wielka Niedziela
Msza św. Rezurekcyjna o godz. 600. Pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie Mszy św.
wieczornej. Prosimy o przygotowanie feretronów do procesji. Zapraszamy strażaków i harcerzy do trzymania straży przy Grobie Pańskim i udziału w procesji rezurekcyjnej. Bóg zapłać z pomoc i zaan gażowanie.
8. Wczoraj przy kościele i otoczeniu kościała podjęto prace porządkowe. Bardzo dziękujemy grupie naszych
parafian za pomoc. Jest to znak wiary i jednocześnie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną. Bóg zapłać.
9. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Prosimy, aby troskę o nasz kościół podjęły kolejne rodziny z Kliszowa.
Termin sprzątania proszę uzgodnić z Panem Kościelnym.
10. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Do nabycia: „Niedziela”, „Gość Ni edzielny”.
11. Zbliżające się święta Zmartwychwstania przypominają nam o szczególnej trosce o zmarłych. Wyrazem
tego jest miedzy innymi porządek na cmentarzu. Prosimy o zrobienie porządku na grobach bliskich. Śmieci
prosimy składać w wyznaczonych miejscach.
12. Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Białegostoku i okolic. W programie: Święta Góra Grabarka, Ha jnówka, Sanktuarium w Świętej Wodzie, Supraśl, Kruszyniany, Sokółka i Białystok. Pielgrzymka będzie

w dniach 31 maja do 2 czerwca (piątek – niedziela). Koszt – 320 zł (w cenie: przejazd autokarem, ubezpieczenie, nocleg x 2, obiadokolacja x 2, śniadanie x 2, opłata za bilety wstępu i przewodników). Szczegółowe
informacje na stronie parafialnej zakładce „pielgrzymki”. (zapisy w zakrystii).
Również na stronie parafialnej propozycja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
13. Najbliższa niedziela to trzecia niedziela miesiąca. Zbiórka ofiar w kopertach na cele inwestycyjne.
W trzecią niedzielę marca zebrano 8140 zł. Bóg zapłać.

Zapowiedzi przedślubne
Sakramentalny związek małżeński w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć następujące osoby.

Zapowiedź II
Adrian Marian Stala z Gawłuszowic
z Wiktorią Aldoną Dudaz z Borowej
Karol Konrad Płachta z Ostrówka
z Natalią Łucją Polek z Józefowa par. Jaślany

Zapowiedź III
Michał Krępa z Rożniat
z Justyną Mazur z Rożniat
Janusz Smoleń z Gawłuszowic
z Darią Joanną Brzdęk z Górek
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia małżeństwa, występujących pomiędzy tymi osobami zobowiązany jest
powiadomić Kancelarię Parafialną.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do domu Ojca odszedł:
+ Kazimierz Sztuka z Ostrówka
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

