29 marca 2020

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu
liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia
i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas
obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele
zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej.
2. Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem Premiera Rzeczypospolitej Polskiej
wprowadzonym w wyniku pandemii koronawirusa w nabożeństwach może brać udział
tylko pięć osób.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W związku z wprowadzonym zakazem nie będzie dodatkowych
nabożeństw.
4. Każdego dnia można w naszej kaplicy przyjąć Komunię św. w godz. Od 9.00 do
9.30 i popołudniu 0d 17.00 do 17.30
5. Spowiadamy każdego dnia :
 rano od godz. 7.30 do godz. 8.30 , 9.00 do 9.30
 popołudniu od godz. 17.00 do godz. 18.30
 w niedzielę przed każdą Mszą św.
 osoby, które nie mogą skorzystać ze spowiedzi w wyznaczonych godzinach
mogą umówić się telefonicznie lub podejść na probostwo i poprosić
o spowiedź przez domofon.
6. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez
jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak
przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się
całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze.
7. Chorych i seniorów odwiedzimy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu
spotkania. Bardzo proszę o takie informacje już od poniedziałku ponieważ nie
damy rady w jednym dniu do wszystkich dotrzeć zachowując przepisy mówiące
o pandemii.
8. 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. Podczas każdej Mszy
św. pobłogosławimy przyniesione palmy i gałązki wierzbowe, które będą
przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego
Miasta Chrystusa – Mesjasza.

