5 kwietnia 2020
NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami wprowadzonymi przez organy władzy
Ksiądz Arcybiskup Metropolita przedłużył obowiązywanie wcześniej wydanych dekretów oraz
dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej udzielonej wiernym
Archidiecezji Poznańskiej oraz innym wiernym przebywającym na jej terenie do odwołania.
2. Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem Premiera Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzonym w
wyniku pandemii koronawirusa w nabożeństwach może brać udział tylko 5 osób.
3. Dziś przeżywamy Niedziele Meki Pańskiej zwaną Niedzielą Palmową, która przypomina nam
uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Na pamiątkę tego wydarzenia w czasie każdej Mszy św.
błogosławimy gałązki palmowe.
4. W tym tygodni będziemy przeżywać Triduum Paschalne.
5. W Wielki Czwartek Msza św. – Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana wieczorem o godz. 19.00.
6. W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy św. Tego dnia odprawia się Nabożeństwo Krzyża, które
będziemy celebrować o godz. 19.00. Tego dnia rozpoczyna się również nowenna przed świętem
Miłosierdzia Bożego. Gorącą zachęcam do odmawiania tej nowenny w gronie rodzinnym.
7. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw
mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden
z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez
górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia. Tego
dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można
uzyskać odpust zupełny.
8. W Wielką sobotę przypada 11 dzień miesiąca – pamiętajmy o wywieszeniu flag i emblematów
maryjnych.
9. W Wielką sobotę liturgie Paschalną rozpoczniemy o godz. 20.00.
10. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia i Niedziel
Wielkanocnych w sobotę, dn. 4 kwietnia br., uruchomiona zostanie specjalna strona internetowa:
www.swietawdomu.pl . Sukcesywnie będą na niej umieszczane pomoce duszpasterskie (filmy,
katechezy, nagrania, materiały do rozmowy i modlitwy wokół niedzielnej Ewangelii, scenariusze
celebracji domowych, teksty do wykorzystania podczas śniadania wielkanocnego).
11. Z powodu epidemii w parafiach nie będzie organizowane poświecenie pokarmów na stół
wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem
niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Stosowny
tekst można będzie pobrać ze strony www.swietawdomu.pl .
12. W niedzielę Wielkanocną Msze św. W naszej kaplicy będą odbywały się zgodnie z planem
niedzielnym.
13. Komunia Święta poza liturgią.
Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy
indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią,
z wyjątkiem:
- Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to
poproszą.
- Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.
14. Każdego dnia od poniedziałku do czwartku można w naszej kaplicy przyjąć Komunię św. w
godz. Od 9.00 do 9.30 i popołudniu 0d 17.00 do 17.30
15. Spowiadamy każdego dnia :
 rano od godz. 7.30 do godz. 8.00 , 9.00 do 9.30
 popołudniu od godz. 17.00 do godz. 18.00
 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.

