
NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ – 05.04.2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień, który w tym roku przeżywać będziemy 

wyjątkowo ze względu na stan epidemii i liczne ograniczenia, które z nim się wiążą. Przeżyjmy go godnie             

i po chrześcijańsku, wchodząc z Jezusem naszym Zbawicielem w Misterium Jego Męki  i Śmierci, by przeżyć 

także radość płynącą z Jego Zmartwychwstania. O godz. 1715 ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali                    

z kazaniem pasyjnym, ale bez udziału wiernych, transmitowane z naszej świątyni przez Facebooka.  

2. Przypominamy, że w liturgiach może uczestniczyć max. 5 uczestników nie licząc celebransów                     

i posługujących. Pierwszeństwo udziału w Mszach św. mają osoby, które zamówiły intencje mszalne.  

3. Z sakramentu pokuty można korzystać, ale również z ograniczeniami osobowymi. Przypominamy, że jeśli 

ktoś ma różnorakie obawy lub jest powodowany jakimikolwiek ograniczeniami, niech przystąpi do sakramentu 

pokuty po ustaniu epidemii, bowiem okres wielkanocny, który zobowiązuje do wielkanocnej spowiedzi                        

i Komunii św. trwa do 7 czerwca. My w tym tygodniu dyżurujemy w konfesjonale do środy rano przed Mszą św. 

i codziennie wieczorem od godz. 1700. Można również  umówić się z kapłanem na spowiedź w innym czasie. 

4. Ze względów bezpieczeństwa nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną na święta. Odwiedziny 

mogą odbywać się tylko w sytuacji zagrożenia życia.  

5. W najbliższym czasie nie będzie udzielany sakrament chrztu św. dzieci. Wznowimy go po ustaniu  zagrożenia.  

6. Jutro Msza św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.  

7. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo do św. Michała Archanioła. 

8. Do środy o godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy o ustanie epidemii.  

9. W Wielki Czwartek rozpocznie się Triduum Paschalne. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia 

sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. W katedrze sandomierskiej ks. Biskup Ordynariusz będzie dopołudnia 

sprawował Mszę św. Krzyżma bez udziału kapłanów. W naszej świątyni w bardzo ograniczonym gronie do 5 

osób sprawowana będzie o godz. 1800 Msza Wieczerzy Pańskiej. Po niej będzie możliwość adoracji Pana 

Jezusa w Ciemnicy do godz. 2200, oczywiście z zachowaniem limitu 5 osób. W czwartek przypada 10 rocznica 

katastrofy smoleńskiej, pamiętajmy o tych, którzy wówczas tragicznie zginęli.  

10. W Wielki Piątek – dzień Śmierci Pana Jezusa od godz. 800 będzie możliwość adoracji Jezusa                              

w Ciemnicy. O godz. 1500 sprawowane będzie nabożeństwo Drogi Krzyżowej z ograniczeniem do 5 osób.                     

O godz. 1740 rozpoczniemy Nowennę do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1800 Liturgia Męki Pańskiej                            

i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu Pańskiego oraz odśpiewanie trzech części Gorzkich Żali. Będzie 

możliwość adoracji Pana Jezusa w Grobie do godz. 2300, ale zachowaniem przepisów do 5 uczestników                    

w danym momencie. Adoracja krzyża w tym wyjątkowym czasie zostaje ograniczona do uklęknięcia lub 

głębokiego skłonu, bez ucałowania! W tym dniu obowiązuje post ścisły: jakościowy i ilościowy. Niech w tym 

dniu towarzyszy nam modlitwa, skupienie i głęboka zaduma nad Tajemnicą Śmierci Chrystusa. 

11. W Wielką Sobotę będzie można adorować Pana Jezusa w Grobie od godz. 800 do liturgii Wigilii 

Paschalnej, zgodnie z limitem osobowym. Nie będzie w tym roku wyznaczonych godzin adoracji. Nie będzie 

również poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Należy je pobłogosławić w domu przed rozpoczęciem śniadania 

wielkanocnego, według wzoru podanego na stronie parafii lub w innym mediach.  

O godz. 1900 rozpocznie się liturgia Wigilii Paschalnej bez zapalonego ognia i procesji z paschałem. Nie 

będzie również pokropienia wiernych poświęconą wodą.  W tej liturgii uczestniczyć może tylko 5 osób. 

12. W Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 600 sprawowana będzie Msza św. ale bez procesji 

rezurekcyjnej.  Następne Msze św. w tym świątecznym dniu o godz. 900, 1030, 1200 oraz 1800.  

13. Informujemy, że w związku z zamontowaniem w ubiegłym tygodniu monitoringu w naszej świątyni i jej 

otoczeniu, od najbliższej środy będzie możliwość uczestniczenia w liturgiach z naszego kościoła przez kanał 

YouTube według adresu, który będzie podany na stronie internetowej parafii oraz Facebooku. Zachęcamy zatem 

do korzystania z tej możliwości, by wspólnie przeżywać liturgie Wielkiego Tygodnia oraz Świąt.  

14. Zastrzegamy jednocześnie, że ze względu na zmieniająca się sytuację, niektóre ogłoszenia mogą ulec 

zmianie, o czym informować będziemy na stronie parafii lub przez inne środki komunikacji. 

15. Dziękujemy wszystkim tym Parafianom, którzy na różne sposoby wspierają funkcjonowanie naszej parafii, 

dziękujemy różom i wspólnotom za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz na święta. Zostały również 

zamontowane witraże w górnych oknach nawy wejściowej, naszą wdzięczność wyrażamy tym Parafianom, 

którzy je ufundowali na kwotę 8400 zł. Planujemy, że kolejne witraże zostaną zamontowane do końca maja. 

Trwają również rozpoczęte prace związane z całkowitą renowacją tarasu oraz trwa remont dolnych sal budynku 

parafialnego. Koszt tych prac wyniesie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ufamy, że w tych trudnych czasach uda się 

z Bożą i ludzką pomoc zakończyć te dzieła. „Bóg zapłać” kilku osobom za posprzątanie naszej świątyni                     

i prosimy chętnych o pomoc w przygotowaniu jej do Świąt we wtorek od godz. 900.  

16. Informujemy, że tygodnik „Gość Niedzielny” można zakupić w punktach sprzedaży prasy lub pozyskać 

internetowo. Dziś przed kościołem wystawione są baranki wielkanocne Caritas, które można nabyć składając 

ofiarę 5 zł.  


