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  NIEDZIELA  PALMOWA 
   1.  Jezus wjechał do Jerozolimy tylko po to, aby dokonać paschalnego 
misterium. Tylko Chrystus jest naszym zbawieniem, w Nim jest życie  
i zmartwychwstanie. Tylko ten dostąpi zbawienia, „kto pójdzie za Nim” na serio 
– zaufa Jemu bezgranicznie, „bo godny zaufania jest Ten, który dał obietnicę”. 
Wjedźmy razem z Jezusem do Jerozolimy i oddajmy Mu pokłon, bo tylko On 
jest prawdziwym Królem i Mesjaszem, który przychodzi w imię Pańskie. 
   2. Aktualna trudna sytuacja epidemiczna, gwałtowny wzrost zachorowań  
stawia nas wobec nowych wyzwań i odpowiedzialności za zdrowie i 
bezpieczeństwo nasze i przede wszystkim innych. W związku z tym apeluję do 
wszystkich o wspólną troskę, by nadchodzące święta i liturgia w kościele 
przebiegały tak, by nikt z uczestników nie był zagrożony. W związku z decyzją 
władz państwowych z dnia 25 marca br. ograniczających liczbę wiernych w 
kościołach (1 osoba na 20m2,  dystans 1,5m, noszenie maseczek i dezynfekcja), 
zwracamy się o bezwzględne przestrzeganie tych zasad sanitarnych. W naszym 
kościele w liturgii może uczestniczyć łącznie 45 osób  na dole i na balkonach. 
Jeśli wchodząc do kościoła zobaczycie Państwo że liczba ta jest wypełniona, 
proszę zostać na zewnątrz / są ławki i działa nagłośnienie / a wejść tylko wtedy, 
by przyjąć Komunię Świętą.  
   3. Serdecznie zapraszam na Gorzkie Żale, które są odprawiane o godz. 17.15.  
   4. Dziś dodatkowa Msza Święta o godz. 13.00 dla wszystkich chętnych. 
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek, wtorek i we środę po Mszy Świętej możliwość spowiedzi; 
- we wtorek przed południem odwiedziny chorych z możliwością spowiedzi i 
Komunią Świętą – adres chorych można podać w zakrystii; 
- Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i 
Kapłaństwa; Msze Wieczerzy Pańskiej będą sprawowane o godz. 16.00 i 18.00  
a po ostatniej możliwość adoracji Chrystusa w Ciemnicy do godz. 21.00; 
- Wielki Piątek – jedyny dzień w roku bez sprawowanej Eucharystii; możliwość 
adoracji Chrystusa w Ciemnicy od godz. 9.00; tego dnia obowiązuje post ścisły; 
nabożeństwa Męki Pańskiej o godz. 15.00 i 18.00 ; adoracja Chrystusa  
w Grobie do godz. 21.00; 
- Wielka Sobota – adorować Chrystusa w Grobie można od godz. 9.00 i od tej 
godziny co 30 min. do godz. 16.00 święcenie pokarmów na stół wielkanocny na 
zewnątrz kościoła; każdy trzyma swój koszyczek z zachowaniem dystansu od 
innych uczestników obrzędu;  Msza Wigilii Paschalnej o godz. 20.00; 
- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Rezurekcja o godz. 6.00 lecz bez 
procesji; pozostałe Msze Święte wg porządku niedzielnego. 



   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła. 
   7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne. Można też zostawiać 
nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia. 
   8. Nowy kurs przedmałżeński rozpocznie się w poniedziałek 12 kwietnia 2021 
roku o godz. 19:00 w parafii Św. Marka na Dąbrowie. W naszej parafii działa 
poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych informacje dotyczących poradni 
można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej poradnię pod nr telefonu 
501 472 269. 
   9. Składam serdeczne Bóg zapłać za pamięć o naszej wspólnocie w wymiarze 
duchowym – za łączność na Mszach transmitowanych oraz w wymiarze 
materialnym – za ofiary składane na konto.  Pamiętajmy w codziennych 
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również 
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służby 
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


