Rozkład
nabożeństw na
okres Triduum
Paschalnego

Wielki
Czwartek
rozpoczyna Triduum
Męki, Śmierci i
Zmartwychwstania
Chrystusa. W tym
dniu odprawiana jest
Msza Św. Krzyżma,
a wieczorem - Msza
Św.
Wieczerzy
Pańskiej. Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii
i Kapłaństwa.
Msza Św. Wieczerzy Pańskiej ze wspólnotą francuską o godz. 17.00. Po Mszy
Św. krótka adoracja Pana Jezusa w ciemnicy (do godz. 18.30).
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Godz. 10.00 - Droga Krzyżowa w języku francuskim
Godz. 16.30 - Liturgia Wielkiego Piątku, a po niej Droga Krzyżowa i krótka
adoracja
W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa niepełne)
oraz powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i alkoholu.

Święcenie pokarmów: godz. 10.30, 13.00 i 15.00.

Aby uczestniczyć w poświęceniu pokarmów, należy zapisać się wskazując
godzinę (10.30, 13.00 lub 15.00), imię i nazwisko, kontakt (telefon lub e-mail)
oraz liczbę osób. Informacje te proszę przekazać najpóźniej do środy (31 marca)
na adres ryszard.gorski@neuf.fr, telefonicznie pod numer 0388323160 lub zgłosić
się do mnie osobiście.
Koszyczki z pokarmami nie będą ustawiane przed ołtarzem - proszę je mieć przy
sobie. Bardzo proszę, aby na poświęcenie przyszło jak najmniej członków tej
samej rodziny. Jeśli to możliwe, niech dzieci zostaną w domu. Nie gromadzimy
się przed kościołem przed rozpoczęciem święcenia ani po jego zakończeniu.
Nosimy maski w kościele i na zewnątrz. Starajmy się szukać miejsc parkingowych
na pobliskich ulicach, ponieważ parking przy kościele i wokół niego ma bardzo
ograniczoną ilość miejsc.
Jeśli ktoś nie może przybyć na święcenie pokarmów, proponuję w tym roku podobnie jak w ubiegłym - aby obrzędu błogosławieństwa pokarmów dokonać
w domu, przed śniadaniem wielkanocnym. Instrukcja samodzielnego
błogosławieństwa pokarmów jest zamieszczona w oddzielnym załączniku.
W miarę możliwości przygotujcie, jak zwykle, koszyczek z pokarmami (mogą tym
zająć się dzieci). Może to jest okazja, żeby nauczyć dzieci malowania pisanek? W
koszyczku powinien znaleźć się tradycyjny baranek (z ciasta, czekolady lub cukru)
oraz jajka, chleb i ciasto, chrzan, wędlina i sól.
Liturgia Wielkiej Soboty - godz. 17.00. Gromadzimy się na liturgii nie przed
kościołem, ale w kościele.
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Msza Św. o godz. 11.00.
Czas epidemii jest okazją do przypomnienia sobie, że ważnym miejscem
przeżywania wiary jest rodzina i dom. Warto na Wielki Tydzień przygotować
w swoim domu miejsce, gdzie będzie krzyż (można go zakryć do Wielkiego
Piątku), świeca i Pismo Święte. Niech to będzie miejsce, które zjednoczy Was w
modlitwie.

Przypominam o obowiązku dezynfekcji rąk po wejściu do kościoła, noszeniu
maski i zachowaniu odległości (w ławach zajmujemy tylko miejsca oznaczone).
Nie gromadzimy się przed kościołem po nabożeństwach.
Jeśli będą jakieś inne pilne informacje, prześlę je e-mailem, a także zostaną
zamieszczone na stronie internetowej parafii.
Zbiórka w IV Niedzielę Wielkiego Postu oraz indywidualne ofiary złożone na
pomoc dla domów dziecka i dla chorego Mikołaja przyniosły 677€. Na pomoc dla
stowarzyszenia „Bractwo małych stópek”, broniącego życia nienarodzonych,
złożono 130€. Gorąco dziękuję za Wasz dar serca.
Bardzo dziękuję Pani Marioli Kościńskiej oraz grupie parafian za piękną
inicjatywę wypieku tradycyjnego polskiego ciasta wielkanocnego, tzw. mazurka.
W tym trudnym czasie pandemii była to kolejna okazja do integracji we
wspólnocie, jaką jest parafia. Dochód ze sprzedaży mazurków (65 dużych i 25
małych) wyniósł 480€, a ze sprzedaży zakwasu na żurek, za przygotowanie
którego serdecznie dziękuję Pani Marcie Zbrojkiewicz, 42€. Dochód ten został
przeznaczony na potrzeby parafii.
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