Ogłoszenia parafialne
Niedziela Palmowa
5 kwietnia 2020
Metropolita Gdański Abp Sławoj Leszek Głódź wydał dekret o zasadach o celebracji
Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego w stanie epidemii. Postanowieniem Ks.
Arcybiskupa wszystkie celebracje Triduum Paschalnego będą sprawowane bez udziału
wiernych, z wyjątkiem koniecznej asysty liturgicznej w liczbie nie przekraczającej pięć osób,
która stanowić będzie reprezentację Ludu Bożego. Uczestnictwo w samych liturgiach Triduum
Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem
nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Natomiast od
obowiązku udziału w Mszy Świętej w Niedzielę Palmową i Niedzielę Zmartwychwstania została
udzielona dyspensa. Nabożeństwa, Msze św. wieczorne i Liturgia Triduum Paschalnego będą
transmitowana na naszej stronie internetowej.
A oto kilka szczegółowych informacji na Wielki Tydzień:
► dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową, która rozpoczyna okres Wielkiego Tygodnia. W
związku z obostrzeniami sanitarnymi nie ma tradycyjnego błogosławieństwa palm ani
procesji.
► Wielki Czwartek - dzień ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Msze Świętą
Wieczerzy Pańskiej będziemy celebrować o godz. 18.00. Tego wieczoru nie będzie także
adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy.
► Wielki Piątek – nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy. Zapraszamy do
duchowej i modlitewnej łączności. O godz. 15.00 Droga Krzyżowa i rozpoczęcie nowenny do
Bożego Miłosierdzia. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. Gorzkie Żale o godz. 20.00.
Różaniec ok. godz. 20.30. Pamiętajmy także iż w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
► W Wielką Sobotę przeżywać będziemy Wigilię Paschalną. Tego dnia będzie można
nawiedzić kościół i uczestniczyć w krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu zachowując
wszystkie zasady obowiązujące w czasie stanu epidemii. A zatem w kościele jednocześnie nie
może być więcej niż 5 osób. O godz. 15.00 na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wieczorną
liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 20.00. W tym roku nie będzie też
tradycyjnego poświęcenia pokarmów. Polecamy obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu
przed śniadaniem wielkanocnym. Liturgii domowej może przewodniczyć tata, mama lub ktoś z
domowników. Tekst obrzędu znajduje się na naszej stronie internetowej, a także w biuletynie,
którym rozdajemy dziś przy wyjściu z kościoła.
Przypominamy iż udział we wszystkich nabożeństwach w Triduum Paschalne możliwy
jest tylko za pośrednictwem transmisji internetowej.
► Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać pilnie z Sakramentu Pokuty prosimy o kontakt
telefoniczny z parafią.
Ponadto informujemy iż wszyscy wierni, którzy ze względu na ograniczenia wynikające ze
stanu epidemii nie mogą w bliskości Świąt Wielkanocnych przystąpić do spowiedzi
indywidualnej, otrzymają łaskę przebaczenia wszystkich grzechów, jeśli spełnią
dwa konieczne warunki. Są nimi: żal doskonały i postanowienie przystąpienia do spowiedzi
sakramentalnej, jak to tylko będzie możliwe. Akt żalu doskonałego daje człowiekowi stan łaski
uświęcającej, w którym może przyjmować Komunię Świętą (sakramentalnie lub duchowo).
Przypominamy również, że czas na wypełnienie trzeciego przykazania
kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”),
zgodnie z decyzją Episkopatu Polski, rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa aż do niedzieli

Trójcy Świętej, która w tym roku przypada 7 czerwca.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego odprawimy msze św. wg porządku niedzielnego.
W związku z tym, że ograniczenia wynikające ze stanu epidemii obowiązują do 11 kwietnia,
decyzja o ewentualnym poszerzeniu grona uczestników niedzielnej liturgii zostanie podjęta po
wydaniu wytycznych ze strony władz świeckich i kościelnych.
Biuro Parafialne jest nieczynne do odwołania. W pilnych sprawach prosimy o kontakt
telefoniczny.
Dziękujemy naszym Parafianom i wszystkim osobom związanym z naszym kościołem za
wsparcie materialne w tym trudnym czasie i za każdą ofiarę złożoną w kościele jak również
przesłaną na konto parafialne. Za tą konkretną pomoc składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Na koniec liturgii pomódlmy się za wszystkich zmarłych z naszych rodzin oraz zmarłych
na skutek epidemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

