
OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA VI NIEDZIELĘ WIELKIEGO 
POSTU – NIEDZIELĘ PALMOWĄ 5 KWIETNIA 2020r. 

1. Ksiądz Biskup przedłużył dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św., aż do 
Niedzieli Miłosierdzia Bożego czyli dnia 19 kwietnia 2020r. włącznie. 

2. Przypominamy, że aż do odwołania, a więc również w Triduum Paschalne i Niedzielę 
Wielkanocną w kościele może jednocześnie przebywać tylko 5 osób nie licząc kapłana i 
służby liturgicznej. Na Adorację i do spowiedzi wchodzimy rotacyjnie, tak aby nie 
przekroczyć limitu 5 osób.  

3. W tym tygodniu codziennie będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty: 

 w poniedziałek i wtorek w godz. 8:30–10:00 

 w środę w godz. 16:00–17:30 

 w Wielki Czwartek i Wielki Piątek w godz. 9:00–10:00 i 17:00–18:00 

 w Wielką Sobotę w godz. 9:00–10:00 i 19:00–20:00 
 

 Prosimy, aby kierując się dobrem duchowym innych wiernych, nie przebywać 
zbyt długo w świątyni, ale zwracać uwagę na nowo przybyłych i oddalić się, by 
nie przekraczać limitu 5 osób, które mogą przebywać w świątyni, dając tym 
samym innym szansę spowiedzi i modlitwy; 

 Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami liturgicznymi w Wielki 
Czwartek, Piątek i Sobotę, Komunia św. poza Mszami i nabożeństwem nie 
będzie udzielana, z wyjątkiem nagłych wezwań do osób ciężko chorych lub 
umierających. 
 

4. Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek będzie sprawowana o godz. 18:00. Po 
Mszy św. nie będzie przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracji, a 
nasza świątynia zostanie zamknięta. 

5. W Wielki Piątek, Liturgia Męki Pańskiej będzie sprawowana o godz. 18:00. Po jej 
zakończeniu kościół pozostanie otwarty aż do godz. 21:00 na indywidualną modlitwę. 
Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły. Spożywamy jeden posiłek do syta 
i dwa w mniejszej ilości. 

6. W Wielką Sobotę nie będzie święcenia pokarmów. Należy natomiast pobłogosławić 
pokarmy w gronie rodzinnym przed śniadaniem wielkanocnym według obrzędu 
zamieszczonego na naszej stronie internetowej. W tym dniu zaleca się wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych. O godz. 20:00 Wigilia Paschalna, a po jej zakończeniu 
możliwość indywidualnej modlitwy do godz. 22:00, jednak bez Adoracji Eucharystycznej. 

7. W niedzielę Wielkanocną nie będzie procesji rezurekcyjnej, ale tradycyjnie o godz. 6:00 
będą biły dzwony, obwieszczające Zmartwychwstanie. 

8. Msze św. w Niedzielę Wielkanocną będą sprawowane o godz. 8:00, 10:00 (ŁF) i 11:30. 

9. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

10. W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne w cenie 5 i paschaliki po 10 złotych. 

11. Ksiądz Biskup odwołuje uroczystości I Komunii świętej zaplanowane przed wakacjami i 
nakazuje przenieść je na czas kiedy zostanie zniesiony w Polsce stan epidemii. Nowy 
termin I Komunii św., zostanie wyznaczony po ustaniu zagrożenia. 


