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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   

NIEDZIELA PALMOWA – 5.04.2020 
 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  

Halina Grębowicz, l. 82; Roman Mańko, l. 75; Henryk Żelek, l. 89; Stanisław Strzałkowski, l. 86 – wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie… 

 

Dzisiaj: 
1.  Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 

Kodeksu Prawa Kanonicznego), Biskup diecezjalny Edward Dajczak udziela dyspensy od obowiązku 

niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Dyspensa obowiązuje do odwołania. Zachęcamy 

jednocześnie do śledzenia transmisji Mszy świętych niedzielnych dostępnych w mediach. Lista dostępnych 

transmisji znajduje się na naszej stronie parafialnej. 
 

2. Biskup diecezjalny Edward Dajczak, kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i kapłanów, 

a także celem uniknięcia sytuacji trudnych, zarządził że do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich 

Mszy św. będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów. 

Zapraszamy codziennie na modlitwę indywidualną do kościoła. Przyjmujmy Komunię świętą duchową 

wzbudzając akt doskonałego żalu za grzechy. W dzisiejszą niedzielę od godz. 9.00 do 18.00 możliwość 

modlitwy i adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w kościele pw. św. Józefa. Informujemy, 

że w kościele jednocześnie nie może przebywać więcej niż 5 osób.  

 

W tygodniu: 
3. W Wielkim Tygodniu istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania z zachowaniem 

szczególnych norm bezpieczeństwa: Wejście do katedry dla osób chcących się wyspowiadać będzie od ulicy 

Zwycięstwa. Spowiedź będzie miała miejsce w kruchcie pod wieżą w specjalnie przygotowanym miejscu. 

Osoby chętne oczekują na spowiedź na zewnątrz katedry, zachowując należyty odstęp w kolejce (2m). Do 

katedry wchodzimy pojedynczo, spowiedź odbywa się w postawie stojącej lub siedzącej. Spowiadamy od 

Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku w godzinach: 10.00-12.00 i 15.00-18.00. Na spowiedź 

można umówić się również telefonicznie, do czego szczególnie zachęcamy. Tel. 500 489 561. 
 

4. Zachęcamy Wiernych świeckich do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem 

mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej. Pomoże w tym 

specjalny rytuał rodzinny. Można go pobrać ze strony www.diecezjakoszalin.pl/wielkitydzien2020. 
 

Wskazania dotyczące przeżywania Misterium Paschalnego 

W Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyjmy rodzinne nabożeństwo pojednania w 

oparciu o przygotowany rytuał. W kontekście utrudnionego dostępu do sakramentu pokuty i 

pojednania, ta wspólna modlitwa pokutna może być ważnym wydarzeniem na drodze 

wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania 

Chrystusa. 

  



LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO W KATEDRZE 

Wielki Czwartek 

godz. 19.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej (bez udziału wiernych) 

Wiernych świeckich zachęcamy, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia Najświętszego 

Sakramentu w ołtarzu adoracji, pomodlili się w gronie rodzinnym, łącząc się ze Zbawicielem 

w godzinie Jego konania w Ogrójcu. 

Wielki Piątek 

godz. 19.00 - Liturgia na cześć Męki Pańskiej (bez udziału wiernych) 

Prosimy wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach Krzyż. W 

tym dniu można uzyskać odpust zupełny za rozważanie przez pewien czas (na przykład przez 

kwadrans), Męki i Śmierci Pana Jezusa. Zachęcamy więc do odprawienia w domu drogi 

krzyżowej i modlitwy osobistej lub rozważania fragmentu Pisma św. z opisem Męki Pańskiej. 
Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w Wielki Piątek obowiązuje 

wstrzemięźliwość (nie spożywa się pokarmów mięsnych) i post ścisły (ilościowy). Prawem o 

wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – pełnoletni od 

ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia. 
 

Wielka Noc – Sobota/Niedziela 

godz. 21.00 - Wigilia Paschalna (bez udziału wiernych) 

Wiernych świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za 

pośrednictwem mediów, zachęcamy, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili 

świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do 

nowego życia. 

Niedziela Zmartwychwstania 

Obrzęd błogosławieństwa pokarmów należy w tym roku uczynić w domu przed śniadaniem 

wielkanocnym. W kościele oraz na stronie internetowej naszej parafii będzie dostępny tekst 

błogosławieństwa. 

Msze św. odprawiane tak, jak w każdą niedzielę, z tym wyjątkiem, że nie ma Mszy św. o godz. 7.00. 

(bez udziału wiernych). 

Poniedziałek Wielkanocny 

Msze św. będą sprawowane według porządku niedzielnego. (bez udziału wiernych) 
 

Inne: 

5. Uprzejmie informujemy o ograniczonym funkcjonowaniu kancelarii parafialnej. W związku z 

trudną sytuacją społeczną, prosimy o wizyty w biurze w sytuacjach koniecznych lub nagłych 

(zgłoszenie do chorego, pogrzeb). Wcześniej osoby z zamiarem przyjścia prosimy o kontakt 

poprzez telefon dyżurny: 500 489 561 

 

6. W związku z panującą sytuacją i wprowadzonymi ograniczeniami istnieje ryzyko, że wpływy 

finansowe konieczne do utrzymania parafii znacznie zmaleją. Pamiętajmy o wsparciu naszej parafii 

uwzględniając koszty remontów, ogrzewania, odprowadzanych składek ZUS, koszty pensji 

pracowników. Ofiary można złożyć na konto parafialne: 05 1240 1428 1111 0000 2263 5745. Serdecznie 

dziękujemy za Wasze wsparcie duchowe i materialne. 
 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy zdrowia na duszy i ciele oraz błogosławionego 

przeżywania Paschy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 


