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Ogłoszenia parafialne 

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

NIEDZIELA PALMOWA 

1. Dzisiaj Niedziela Palmowa. Podczas Mszy św. obrzęd święcenia palm. 

2. Dzisiaj można nabyć piękne, ręcznie robione, wielkanocne kartki pocztowe oraz stroiki na 

stół wielkanocny. Zebrane w ten sposób środki będą przeznaczone na potrzeby osób 

starszych i potrzebujących z naszej parafii.  

W ramach akcji "Koszyczek Wielkanocny”,  wypełnione produktami papierowe torby 

prosimy złożyć do kosza pod chórem. Bóg zapłać za włączenie się do akcji „Caritasu”. 

3. Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. 

4. Wielki Czwartek - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ. Msza św. o godz. 18.00.  Po Mszy 

św. przeniesienie Najśw. Sakramentu do kaplicy adoracji (Ciemnicy). O godz. 21.00 

zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali. Adoracja w ciemnicy do godz. 24.00. Od godz. 

21.00 do godz. 24.00 okazja do spowiedzi św. Przed południem nie ma Mszy św. 

5. Wielki Piątek– Liturgia SŁOWA, ADORACJA KRZYŻA, KOMUNIA ŚW. Liturgia 

Wielkiego Piątku o godz. 18.00. W wielki piątek nie podchodzimy do calowania Krzyża. 

Kapłan celebrans sam całuje krzyż, następnie podnosi go i przez dłuższą chwile ukazuje 

wiernym. Wierni klęczą w ławkach i trwa śpiew pieśni pasyjnych. Po adoracji krzyża 

odśpiewanie suplikacji w intencji ustania epidemii i Komunia św. Po Komunii Świętej 

przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Adoracja w grobie Pańskim 

do godz. 24.00. O godz. 21.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Od godz. 21.00 do 24.00 

okazja do spowiedzi św. W Wielki Piątek obowiązuje ścisły post. 

6. Wielka Sobota – WIGILIA PASCHALNA. Msza św. Wigilii Paschalnej o godz. 19.00. 

Liturgia Wigilii Paschalnej: - obrzęd poświęcenia ognia, Liturgia chrzcielna z obrzędem 

pokropienia wodą. Po Mszy św. o godz. 21.00 Różaniec św. przed Najśw. Sakramentem w 

grobie Pańskim. Adoracja do godz. 24.00 Spowiedź św. w godz. 21.00 do 24.00. 

7. W Wielką sobotę obrzęd święcenia pokarmów. Zapraszamy w godz. 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. Ze względu na obostrzenia sanitarne prosimy aby 

przychodząc do kościoła zachowywać społeczna odległość 1,5 metra. Po poświęceniu 

prosimy wychodzić w taki sposób by nie robić tłoku, głównym lub bocznym wyjściem. 

8. Niedziela: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE: Msza św. Rezurekcyjna o godz. 6.00. 

Po przyjściu do grobu Pańskiego i chwili adoracji trwa śpiew „Wesoły nam dzień dziś 

nastał. Następnie „Przed tak Wielkim Sakramentem” . Po zakończonym śpiewie celebrans 

odmówia modlitwę i błogosławi zgromadzonych w kościele. Sam celebrans wychodzi z 

Najświętszym Sakramentem przed kościół i błogosławi parafię. Po udzieleniu 

błogosławieństwa, powraca do ołtarza, chowa Najświętszy Sakrament w tabernakulum i 

przewodniczy dalej Mszy świętej . 

9. Mszę św. w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego po Rezurekcji, następne o godz. 8.30,  

10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00.  

10. W poniedziałek II Dzień Świąt Wielkanocy. Mszy św. jak w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 

11.30, 13.00, 16.00, 18.00.  

11. W poniedziałek Wielkanocny o godz. 15.00 Msza św. w kaplicy w Lesie Piaśnickim. 

Zapraszamy. Będzie podstawiony autobus przed kościołem, który do Piaśnicy wyjedzie o 

godz. 14.30. 
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12. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na niedzielną i świąteczną tacę, lub na konto 

parafialne - serdeczne Bóg zapłać. Zwracamy się z prośbą o odpis jednego procenta od 

podatku na Stowarzyszenie Rodziny Piaśnickiej działającej przy naszej parafii. Na stoliku 

są wyłożone kartki z kontem Stowarzyszenia i numerem KRS.  

W tym tygodniu zmarli śp. + Jan Langa l. 82 z ul. Chopina, + Janusz Ciok l. 84 z ul. 

Narutowicza, + Zdzisław Śliwa l. 71 z ul. Rejtana. 

 

13. PRZEPISY EPIDEMIOLOGICZNE’ 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi obostrzeniami epidemiologicznymi w kościołach 

obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz limit osób podczas liturgii - 1 osoba na 20 m2 przy 

zachowaniu odstępu nie mniejszego niż 1,5 m. Gdy modlitwa ma miejsce poza kościołem, na 

terenie przykościelnym, należy zakryć nos i usta, i zachować odstęp 1,5 m. Główny celebrans 

jest wyłączony z obowiązku zasłaniania ust i nosa. Przypominamy również, że zakrywanie ust 

i nosa obowiązuje wszystkich szafarzy podczas udzielania Komunii Świętej wiernym. W 

NASZYM KOŚCIELE może uczestniczyć 50 osób. 

W związku z tym ograniczeniem co do osób w Wielki czwartek, Piątek i Sobotę oraz w I i II 

Święto Wielkanocy umożliwimy wiernym udział w liturgii i Mszach św. na dworzu przed 

kościołem. Bez obaw można udać się na liturgię Wielkiego Tygodnia. Możemy tak zrobić że 

zachowamy dyscyplinę sanitarną i jednocześnie będziemy uczestniczyć w Zmartwychwstaniu 

Chrystusa. Wszystko zależy od nas samych, naszej woli uczestniczenia i zachowania 

sanitarnych przepisów. 
 

DYSPENSA, PRAKTYKA KOMUNII DUCHOWEJ i ODPUSTY 

W dalszym ciągu pozostaje w mocy wcześniej udzielona dyspensa od uczestnictwa w 

niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Prosimy i zachęcamy do jednoczenia się na 

modlitwie w rodzinach, poprzez środki masowego przekazu, a także poprzez parafialne 

transmisje internetowe. U nas korzystamy z życzliwości TV Chopin, kanału 52. Dostępny w 

telewizji kablowej, lub na stronie internetowej parafii. 

Wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest również praktyka Komunii duchowej 

(nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęcamy wszystkich nie mogących 

przystąpić do Komunii sakramentalnej. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski 

uświęcającej. Dokonując go przy pomocy jednej z prawnie uznanych formuł modlitewnych, 

wierny może zyskać odpust cząstkowy. Odpust cząstkowy związany jest także z 

odmówieniem modlitwy "Duszo Chrystusowa" lub "Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu" jako 

dziękczynienie po Komunii  

Przypominamy również, że 20 marca 2020 r. Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu 

specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także 

pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami 

zakażonymi. 

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA 

Zachęcamy wiernych do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w okresie 

paschalnym. 

Penitencjaria Apostolska zarządzeniem z dnia 20 marca br. informuje, że: „Tam, gdzie 

poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia 
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sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko 

umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie 

w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, 

aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, 

nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”. 

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii, przypominamy, że na wypełnienie 

przykazania kościelnego dotyczącego spowiedzi św. i przyjęcia Komunii Świętej w okresie 

wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 

30 maja.  

W trosce o dobro duchowe wiernych Stolica Apostolska przypomina, że 

niedopuszczalna jest spowiedź przez telefon, internet lub inne komunikatory.  


