
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 
1. Dzisiaj przeżywamy  NIEDZIELĘ PALMOWĄ  MĘKI  PAŃSKIEJ,  rozpoczynającą  

Wielki Tydzień, który z pewnością zapamiętamy na całe życie. 

 
2. Zachowując wytyczne Dekretu Biskupa Gliwickiego z dn. 25 marca 2020 r. wszystkie 

Ceremonie Triduum Paschalnego będą sprawowane w naszym kościele bez udziału 

wiernych.  

 
3. WIELKI CZWARTEK  

  
   O   godz.  18.00  -  MSZA ŚW. WIECZERZY  PAŃSKIEJ  w intencji Kapłanów  
                                       i Parafian 
 
4. WIELKI   PIĄTEK 

 
Zachęcam do odprawienia w rodzinach nabożeństwa „Drogi Krzyżowej”  
(tekst w modlitewniku  „Droga do Nieba” nr 64) 

 
O   godz.    9.00 - NABOŻEŃSTWO  „DROGI  KRZYŻOWEJ” (w kościele  bez  
                                 udziału wiernych) 

 
       O   godz.  18.00 - CEREMONIE   WIELKOPIĄTKOWE 
 
       W TYM DNIU OBOWIĄZUJE   P O S T    Ś C I S Ł Y ! 
 

5. WIELKA  SOBOTA 
 

Zgodnie z Dekretem Ks. Biskupa (pkt 30): „Nie zezwala się na adorację Pana Jezusa  
w Bożym Grobie oraz na adorację Krzyża w kościele. Zachęca się natomiast wiernych, by  
w swoich domach wspólnie odczytali Mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa  
wg Św. Jana rozdziały: J 18,1 – 19,42.” 

Nie odbędzie się również poświęcenie pokarmów wielkanocnych – zgodnie z wyżej 
wspomnianym Dekretem (pkt 31): „Duszpasterzom zabrania się organizowania  
i celebrowania tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny; wiernym 
należy zaproponować obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem 
wielkanocnym (…).” 

Propozycja obrzędu:  
Prowadzący: Wieść o Zmartwychwstaniu Pana przemieniła Apostołów i napełniła 

wszystkich ogromną radością. Tę radość przeżywają wszyscy uczniowie Chrystusa przez 
wszystkie wieki – niech ona będzie również naszym udziałem. Życzę wszystkim i sobie tego, 
by Chrystus Zmartwychwstały stale był Gościem naszego domu, a Pokój, który przez swoje 
Zmartwychwstanie ogłosił całemu światu, by gościł stale w naszych sercach. Na znak 
wzajemnej życzliwości i miłości, która jednoczy nas we wspólnotę podzielmy się jajkiem – 
symbolem życia. Ogarnijmy myślą cały świat i prośmy naszego Boga:  
       Wszyscy: „Ojcze nasz…”  

Prowadzący: Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy 
wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna, SPRAW, abyśmy wraz z Nim zasiedli do 
uczty niebieskiej w Twoim Królestwie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen 
 

O   godz. 18.00  -  CEREMONIE   WIELKOSOBOTNIE 



 
6. Zgodnie z Dekretem Ks. Biskupa (nr 10 i 11):  

 
Duszpasterze powinni przypomnieć wiernym, że ani II przykazanie kościelne 

ani też przepis kan. 989 KPK nie obligują ich do skorzystania z sakramentu pokuty  

i pojednania w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy. Nadto powinni 

pouczyć wiernych, że ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności są 

uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie 

żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet 

grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia 

do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe; wyznanie 

grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod 

sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny. 

W związku z tym, że nie będzie w parafii organizowana spowiedź 

przedświąteczna, wyrazem duszpasterskiej troski niech będzie umożliwienie 

skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to 

poproszą, z uwzględnieniem ogłoszonych obowiązujących norm bezpieczeństwa. 

Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, kaplica, salka parafialna 

bądź inne pomieszczenie (nie konfesjonał). 

Przy spowiedzi należy zachować większą odległość pomiędzy penitentem  

a spowiednikiem. 

(nr 4) Duszpasterze zobowiązani są przypomnieć wiernym, że czas komunii 

świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje  

w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. 
 

7. Świece wielkanocne Caritas można nabyć w kościele (są wystawione pod chórem). 
 

8. NIEDZIELA   ZMARTWYCHWSTANIA   PAŃSKIEGO 
 

Msze św. bez udziału wiernych będą sprawowane o   godz.   8.00 - 10.30 i 16.00 

 
9. Bardzo zachęcam do duchowej łączności w czasie odprawianych Mszy św.  

i Ceremonii Triduum Paschalnego oraz do duchowej Komunii św.; trwajmy nadal na 
modlitwie w intencji personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii. 
 

10. Pomimo trudnego czasu - życzę bogatego w Łaski przeżycia TRIDUUM 

PASCHALNEGO. Niech modlitwa i trwanie przy Chrystusie napełnią Wasze 

serca otuchą i nadzieją! 

 
 


