
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29 marca 2020

1.  Od dzisiejszej  –  piątej  niedzieli  Wielki  Post  nabiera  charakteru  pasyjnego.  Od dziś  w
kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze
większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. 
2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
3. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego
wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski, o pokonanie pandemii korona
wirusa, za personel medyczny, służby mundurowe, wolontariuszy, chorych i zmarłych.
4. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową.
Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni
Wielkiego  Tygodnia  umożliwiają  nam  głębokie  przeżywanie  tajemnicy  męki,  śmierci  i
zmartwychwstania Chrystusa Pana. Nie będzie procesji z palmami.
5.  Przez  nieobecność  na  liturgiach  Wielkiego  Czwartku,  Wielkiego  Piątku  i  Wigilii
Paschalnej  nie  popełnia  się  grzechu.  Wszystkie  liturgie  i  msze  św.  są  transmitowane  w
mediach. Także w naszej parafii. Zachęcamy do uczestnictwa za pomocą mediów.
6.Sprawowanie sakramentu chrztu św., poza niebezpieczeństwem śmierci, winno się odłożyć
poza czas pandemii.
7. Znak pokoju należy ograniczyć do skłonu głowy.
8.  Na  czas  pandemii,  by  uniknąć  zarażenia,  komunię  św.  przyjmujemy  na  rękę.  Osoby
uczestniczące w liturgii Mszy Świętych za pomocą mediów mogą korzystać z daru Komunii
duchowej.
9. Komunia w naszej parafii 24.05. i 7.06./pierwsza/. Prosimy rodziców aby nie podejmowali
decyzji o odwołaniu uroczystości komunijnych. Wszystko zależy od sytuacji w Polsce, po
Wielkanocy.
10.Zachęcamy do odłożenia spowiedzi wielkanocnej na czas po ustaniu epidemii. W Polsce
spowiedź i Komunia św. Wielkanocna mogą być praktykowane aż do uroczystości Trójcy
Przenajświętszej /7 czerwca 2020r./. W niebezpieczeństwie śmierci zawsze.
11.  Sprawowanie  sakramentu  namaszczenia  chorych  należy  ograniczyć  do  przypadków
niebezpieczeństwa śmierci. 
12. Według obecnych przepisów prawa, w czasie  stanu epidemii  w uroczystości zaślubin,
sprawowanej  w  kościele,  może  wziąć  udział  nie  więcej  jak  5  osób.  W  związku  z
przekładaniem daty ślubu, termin ważności świadectw chrztu świętego i dokumentów USC
wynosi pół roku. 
13. Pogrzeb jest okolicznością smutną dla bliskich i rodziny zmarłego. W uroczystości może
wziąć udział jedynie najbliższa rodzina zmarłego /5 osób/.
Pogrzeb należy ograniczyć do stacji w kościele oraz stacji przy grobie. Nie wolno w czasie
stanu epidemii organizować modlitwy w domu oraz konduktu pogrzebowego na cmentarz. 
Wszelkie  przemówienia  powinny  być  wygłoszone  jedynie  na  cmentarzu.  Jest  zakaz
otwierania trumny, zarówno w świątyni jak i na cmentarzu.
14. Intencje mszalne, z czasu odwołanych rekolekcji wielkopostnych, rozdzieliliśmy według
innych godzin. Prosimy o zapoznanie się wg programu na bieżący tydzień. Są odprawiane co
pół godziny, aby z rodziny mogło uczestniczyć 5 osób. Dobrze by było gdyby rodzina ustaliła
we własnym zakresie. Przykro, gdy nie ma żadnej osoby.
15.O szczególnie intensywną modlitwę prosimy koła różańcowe w naszej parafii.
16.W miarę możliwości pomagajmy w zakupach, codziennych potrzebach, zwłaszcza osobom
chorym, cierpiącym, starszym oraz rodzinom wielodzietnym w ich domach.
17. Kontakt z kancelarią parafialną tylko:
Tel. 605     570     029   lub mailowo  stanislawgutowski11@gmail.com            Dziękujemy.
Módlmy się, módlmy się, módlmy się… Boże miej litość nad nami i nad całym światem.
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