
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 marca – 4 kwietnia AD 2021 

 W związku z aktualnymi wytycznymi epidemicznymi obecnie w naszym kościele może 
przebywać 50 osób jednocześnie. 

 Bardzo prosimy, aby wykorzystywać TYLKO miejsca oznaczone napisem „tu można 
siadać”. Jest ich tyle, ile trzeba. 

 Ciągle aktualna jest dyspensa ks. Biskupa od udziału w niedzielnej Eucharystii, więc 
prosimy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek objawy infekcji nosa, gardła itp. o po-
zostanie w domach. Niech w tej sytuacji świętowanie Dnia Pańskiego wyrazi się 
w osobistej modlitwie, lekturze Pisma świętego czy transmisji Eucharystii w mediach.  
Jednocześnie na ten czas obostrzeń, w niedzielę wprowadzona została dodatkowa 
Msza św. o godzinie 12:15. Serdecznie zapraszamy! 

 Dla chcących się pomodlić, kościół jest otwarty przez cały dzień – otwarte jest wejście od strony 
domu katechetycznego. 

 Zachęcamy do podejmowania w domach modlitwy: za lekarzy; o uzdrowienie chorych z koronawi-
rusem; o mądre decyzje dla rządzących; o uwolnienie od lęku przed chorobą; o ochronę przed pan-
demią; za zmarłych; i przede wszystkim o zatrzymanie tragedii epidemii. 

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – dziś o godz. 17:00. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie w dni powszednie o godzinie 15:00. 

 We wtorek o godzinie 16:30 zapraszamy dzieci szkoły podstawowej na Nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy wszystkich chętnych do modlitwy ró-
żańcowej w dwóch ważnych na dziś dla nas intencjach: o ustanie epidemii i uzdro-
wienie dla chorych; oraz o jak najszybszy remont naszego kościoła. 

 Możliwość przyjęcia sakramentu pokuty jest od poniedziałku do środy rano, od 6:30 
do 8:00, z wyjątkiem czasu Mszy św., po południu zaś od 16:00 do 19:00, z wyjątkiem 
czasu Mszy św. 
We wtorek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty do godziny 21:30. 
Prosimy, aby pomyśleć o świątecznej spowiedzi od poniedziałku do środy. Zasadniczo 
chcielibyśmy zakończyć czas spowiedzi w Wielką Środę wieczorem, aby Triduum Pas-
chalne mogło być już dla nas wszystkich czasem świętowania tajemnicy naszego od-
kupienia. 

Dla tych, którzy nie zdążą wcześniej, będą dyżury w konfesjonale: w Wielki Czwartek 
od 7:00 do 9:00 oraz od 15:30 do 17:00, w Wielki Piątek od 7:00 do 8:00 oraz od 
16:00 do 17:00 i w Wielką Sobotę od 7:00 do 8:00 oraz od 15:30 do 16:30. 

 Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje nas abstynencja od pokarmów mię-
snych, a osoby zdrowe pomiędzy 18. a 60. rokiem życia także post, czyli jeden posi-
łek do syta w ciągu dnia. Tego dnia nie dotyczy dyspensa ogólna udzielona dla zakła-
dów zbiorowego żywienia. 

 Święte Triduum Paschalne, w które wchodzimy w tym tygodniu, to szczyt całego roku 
liturgicznego. Trzy święte dni: dzień śmierci Chrystusa, dzień spoczynku w grobie 



i dzień zwycięstwa Chrystusa rozpoczniemy celebracją Mszy św. Wieczerzy Pańskiej 
w Wielki Czwartek o godzinie 18:00. W Wielki Piątek o godzinie 18:00 odprawimy Li-
turgię Męki Pańskiej z adoracją Krzyża Świętego. Natomiast Wigilię Paschalną, czyli 
uroczystą celebrację Zmartwychwstania Pana Jezusa rozpoczniemy w Wielką Sobotę, 
po zachodzie słońca, o godz. 21:00 w kościele. Celebracja ta zakończy się około godz. 
23:00. Nie będzie w tym roku procesji rezurekcyjnej. Prosimy, aby na ten wieczór 
przynieść ze sobą świece. Te trzy nabożeństwa stanowią centrum nie tylko Triduum 
Paschalnego, ale też całego roku liturgicznego. W tym roku – ze względów epide-
micznych – gorąco zachęcamy, żeby uczestniczyć w tej liturgii poprzez pośrednictwo 
mediów. 

 W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zapraszamy do udziału w Liturgii Godzin, czyli tzw. 
Ciemnej Jutrzni o godz. 8:00, a w Wielką Sobotę także w Nieszporach, o godz. 16:45. 

 W Wielki Piątek o godz. 15:00, w godzinie śmierci Chrystusa, odprawimy nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej. 

 W Wielki Czwartek po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy za-
praszamy do trwania na adoracji do godziny 22:00. Podobnie w Wielki Piątek adora-
cja przy Bożym Grobie będzie trwała do godz. 22:00. Adoracja przy Bożym Grobie 
w Wielką Sobotę – od godziny 7:00 do 17:00. Zamknięcie adoracji w Wielką Sobotę 
nastąpi o godz. 17:00. Przerwa do godz. 21:00 będzie wykorzystana na posprzątanie 
i przygotowanie kościoła na uroczystości paschalne. 

 Ze względów epidemicznych NIE BĘDZIE w tym roku poświęcenia pokarmów. Bardzo 
prosimy, aby w domu wspólnie pomodlić się modlitwą błogosławieństwa. Wzór 
można sobie zabrać ze stolików przy drzwiach. 

 Zapraszamy do pomocy przy sprzątaniu naszego kościoła w Wielki Czwartek od go-
dziny 9:00 oraz w sobotę od godz. 17:00. Równocześnie dziękujemy tym, którzy sys-
tematycznie dbają o czystość i piękno naszego kościoła. 
Wyrażamy bardzo serdeczne słowa wdzięczności wszystkim, którzy w minionym tygo-
dniu pomagali przy bieżących pracach. Prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godz. 
9:00. 

 Kancelaria Parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko we wtorek od 9:00 do 
11:00. 
Następny termin otwarcia kancelarii będzie w czwartek po Świętach 8 kwietnia od 
9:00 do 11:00. 

 Po Mszach świętych można nabywać świece wielkanocne rozprowadzane, jak co 
roku, przez Caritas. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dożywianie dzieci 
w szkołach. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy wszelkich 
pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy o dalszą pomoc – 
codziennie od godz. 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


