OGŁOSZENIA PARAFIALNE
05 kwietnia 2020
VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
NIEDZIELA PALMOWA
1. Wspominamy dziś uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Mając
palmy w domu i przeżywając dzień dzisiejszy w gronie rodziny to jednak mamy
świadomość zbawczych wydarzeń w których za chwilę będziemy uczestniczyli.
Choć stan epidemii w nas budzi uczucie strachu i lęku pamiętajmy o słowach
Zbawiciela: „Odwagi, Jam zwyciężył świat”. Proszę dziś w domu na godnym
miejscu postawić Krzyż i nakryć Go fioletowym materiałem – wspólnie Go
będziemy odsłaniać w Wielki Piątek.
2. Z racji na epidemię odwołane jest nabożeństwo Gorzkich Żali – zachęcam
do rodzinnego rozważenia Męki Pańskiej. Natomiast zapraszam do
uczestnictwa w transmitowanych codziennie Mszy Świętych przez youtube
/link na stronie parafialnej/. Przepraszam również za problemy techniczne,
które się pojawiały i mam nadzieję, że już nie powrócą. Transmisje będą
również obejmowały wielkie wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Dziękuję za
łączność duchową z naszą wspólnotą parafialną. Apeluję również
o odpowiedzialność w wymiarze obecności osób w kościele: jeśli jest już 5 osób
w kościele – mimo wielkiego pragnienia wspólnej modlitwy nie narażajmy
siebie i innych na konsekwencje łamania prawa.
3. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych
polecanych w modlitwie wypominkowej /proszę o przestrzeganie liczby osób
w kościele/;
- w czasie Triduum Paschalnego kościół będzie zamknięty dla ogółu wiernych
z wyłączeniem osób zamawiających intencję na dany dzień;
- Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii
i Kapłaństwa; Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 i Tabernakulum staje się
Ciemnicą; adoracja po zakończonej liturgii do godz. 21.00;
- Wielki Piątek – jedyny dzień w roku bez Mszy Świętej; możliwość adoracji
Chrystusa w Tabernakulum od godz. 9.00 do 17.00; tego dnia obowiązuje post
ścisły czyli jeden posiłek do syta i dwa pomocnicze; nabożeństwo Męki Pańskiej
o godz. 18.00; adoracja po zakończonej liturgii do godz. 21.00;
- Wielka Sobota - zgodnie z rozporządzeniem KEP nie będzie w kościele
święcenie pokarmów; poświecimy je w każdym domu sami, w niedzielę przed
śniadaniem /obrzędy poświęcenia znajdziemy na naszej stronie parafialnej
i nie będzie także można pobrać wody święconej/; możliwość adoracji
Chrystusa w Grobie od godz. 9.00 do 18.00; Msza Wigilii Paschalnej rozpocznie
się o godz. 19.00 – proszę w domu przygotować gromnicę, by odnowić
przyrzeczenia chrztu świętego; wymiana tajemnic różańcowych w 3-cią sobotę;
- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Rezurekcja o godz. 6.00 ale bez
procesji; pozostałe Msze Święte jak w niedzielę;
- Poniedziałek Wielkanocny – Msze Święte jak w niedzielę.

4. Każdego dnia od godz. 15.00 otwarty jest kościół i po Mszy Świętej
w sklepiku będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Z kruchty
kościoła natomiast można zabrać do domu tekst poświęcenia pokarmów na stół
wielkanocny /dostępny również na stronie parafialnej/.
5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
6. Zgodnie z wytycznymi w kropielnicach nie ma wody święconej ale jeśli ktoś
potrzebuje do użytku domowego – proszę przynieść w butelce do zakrystii
i zostanie poświęcona.
7. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje
ofiary wpłacają na konto parafialne. To dowód wielkiej odpowiedzialności
i troski także o element materialny naszej Wspólnoty. Dziękuję również za
ofiary przy palmach na kwiaty do Grobu.
8. W całej Polsce i na świecie przeżywamy smutne dni. Potraktujmy ten czas
jako swoiste rekolekcje nie tylko w wymiarze duchowym ale i społecznym.
Dziękuję za piękną postawę całej wspólnoty parafialnej i sympatyków i głęboko
wierzę, że ten czas dzięki naszemu zaangażowaniu szybko minie i powrócimy do
naszej codzienności mocniejsi wewnętrznie i dojrzalsi społecznie. Ogarniajmy
naszą modlitwą cały personel medyczny, wszystkich troszczących się o nasze
zdrowie polecając ich naszej Patronce.

