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1. Dzisiejsza niedziela zmienia charakter tego okresu liturgicznego, mianowicie nabiera on wymiaru pasyjnego 
i skupia naszą uwagę na rozważaniu Męki Pańskiej. Znakiem tego są zasłonięte krzyże w świątyni. Dziś o godz. 
1715 Gorzkie Żale bez udziału wiernych transmitowane przez parafialnego Facebooka.  
2. W tym trudnym dla nas czasie panującej pandemii koronawirusa zmagamy się wszyscy z licznymi ofiarami                 
i ograniczeniami. Mając na uwadze bezpieczeństwo nas samych i ludzi nas otaczających przyjmijmy ten czas 
wyrzeczeń jako naszą ofiarę wielkopostną i ofiarujmy naszą modlitwę i uczestnictwo w liturgiach poprzez 
media za wszystkich, którzy doświadczyli choroby, za personel medyczny i wszystkie służby ofiarnie służące 
chorym oraz wszystkim potrzebującym pomocy. Bardzo prosimy jednocześnie o zainteresowanie się w miarę 
możliwości naszymi bliźnimi, którzy może potrzebują pomocy i wsparcia duchowego.  
Przypominamy o udzielonej dyspensie od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św.  
W związku w zaistniałą sytuacją na podstawie zarządzenia władz państwowych i dekretu ks. biskupa 
Ordynariusza przypominamy zasady wypełniania posług religijnych w najbliższym czasie:  
a/ W Mszy św. oraz innych celebracjach liturgicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób nie licząc 
posługujących. Pierwszeństwo udziału w Mszach św. mają osoby, które zamówiły intencję mszalną.  
b/ Obrzędy pogrzebowe ograniczone są do trzeciej stacji na cmentarzu. Może w nich uczestniczyć tylko 5 osób 
z najbliższej rodziny. Mszę św. żałobną ustalamy z rodziną w stosownych godzinach i w niej również 
uczestniczyć może tylko 5 osób.  
c/ Istnieje możliwość spowiedzi w konfesjonale lub w ustalonym miejscu, ale po wcześniejszym umówieniu się 
z kapłanem. W tym tygodniu w związku z limitami osobowymi, spowiadać będziemy w kościele od godz. 1700, 
w dezynfekowanych po każdym penitencie konfesjonałach. Rano istnieje możliwość spowiedzi 15 minut przed 
Mszą św., a w niedzielę bezpośrednio po Mszy św. po umówieniu się z kapłanem. Można również umówić się 
telefonicznie dzwoniąc na numer parafii. Przypominamy, że czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej trwa do 
niedzieli Trójcy Przenajświętszej, czyli do 7 czerwca. Zatem po ustaniu epidemii zapewne będzie 
zorganizowana spowiedź parafialna. Natomiast obecnie zachęcamy ze względów bezpieczeństwa do 
skorzystania z wyjątkowej formy wzbudzenia sobie aktu żalu doskonałego za grzechy i odbycia spowiedzi, gdy 
będzie to możliwe.  
d/ Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną odbywać się mogą tylko w sytuacji zagrożenia 
życia. Jeśli chory jest objęty kwarantanną lub zakazem kontaktu z innych przyczyn, musimy uzyskać 
pozwolenie kompetentnych organów państwowych.  
e/ Zaplanowane chrzty dzieci zostają przesunięte na późniejszy termin, prosimy zatem rodziców o ustalenie 
nowych dat po ustaniu stanu epidemii. 
f/ Kwestie liturgiczne dotyczące Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocy podamy w najbliższą niedzielę.  
3. W tym tygodniu codziennie o godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu z cichą modlitwą oraz 
nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia o ustanie epidemii koronawirusa. 
4. We wtorek zakończymy nabożeństwa do św. Józefa.  
5. W I środę miesiąca zachęcamy do odprawienia nabożeństwa do Przeczystego Serca św. Józefa.  
6. W I czwartek miesiąca łączmy się duchowo od godz. 1700 podczas Godziny Świętej. W tym dniu przypada 15 
rocznica śmierci św. Jana Pawła II. W tym trudnym czasie, prośmy o Jego wstawiennictwo u Boga. 
7. W I piątek miesiąca wynagradzajmy Bożemu Sercu za grzechy i przyjmijmy Komunię św. duchową. O godz. 
1730 Droga Krzyżowa bez udziału wiernych, transmitowana przez parafialnego FB.  
8. W I sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 1200 w sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej dokonamy aktu 
poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi naszego miasta i parafii naszego 
dekanatu Tarnobrzeg. Od środy w godzinach od 1100 do 1200 w kościele OO. Dominikanów trwało będzie 
modlitewne Triduum przygotowujące do tego wydarzenia. Łączmy się zatem duchowo poprzez media                       
i prośmy naszą Panią Dzikowską o opiekę nad nami, szczególnie w tym bolesnym czasie.  
W naszej świątyni o godz. 1730 różaniec z medytacją I sobotnią. Zapraszamy do duchowej łączności.  
9. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa, która rozpocznie Wielki Tydzień.  
10. Przypominamy o możliwości wsparcia potrzeb parafii poprzez wpłatę ofiar na konto parafii.  
11. Zachęcamy do udziału w rekolekcjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych transmitowanych przez media. 
Szczegóły na stronie naszej diecezji i parafii. 
12. Dziękujemy tym osobom, które w ubiegłym tygodniu posprzątały naszą świątynię. Na czas epidemii 
zawieszamy dyżur porządkowy.  
13. Zachęcamy do nabycia baranków wielkanocnych Caritas. W przyszłą niedzielę będą wystawione przed 
kościołem i będzie możliwość zabrania sobie baranka bez wchodzenia do świątyni. Na stoliku za ławkami są 
wyłożone czasopisma:  „Niedziela” i „Nasza Arka” oraz palmy wielkanocne.  


