Ogłoszenia 05/04/2020

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

05.04.2020

Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Palmową na pamiątkę tryumfalnego wjazdu Pana Jezusa do
Jerozolimy. Dzisiaj także pierwsza niedziela miesiąca. Wspólnotę Żywego Różańca proszę, aby
rozważali w tym miesiącu te same tajemnice różańcowe.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Tygodnik „Niedziela” oraz paschaliki na stół
wielkanocny w cenie 6 zł możemy nabyć w piekarni u Pana Płońskiego.

Msza św. codziennie odprawiana jest o godz. 18.00. Zapraszamy do zamawiania intencji
mszalnych telefonicznie.

Pilchowice: Zapraszam do posprzątania kościoła na święta Panie: Elżbietę Rumińską, Barbarę
Weselińską i Stanisławę Baraniak.
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Składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom na kwiaty do Bożego Grobu.

Przed nami TRIDUUM PASCHALNE, które będziemy odprawiali tylko w kościele parafialnym:

Wielki Czwartek: Pan Jezus zbiera swoich uczniów na wieczerzę i tam dokonuje cudu, który
trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Msza Św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 a po niej
adoracja do godz. 21.00.

Wielki Piątek: Dzień wielkiego smutku i żałoby. Jedyny w naszej liturgii w którym nie sprawuje
się Mszy św. Centrum liturgii to adoracja Krzyża. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły co do
ilości i co do jakości. Zachęcamy do nawiedzenia kościoła przez cały dzień. Liturgia Wielkiego
Piątku rozpocznie się o godz. 18.00, a po niej będzie trwała adoracja przy Bożym Grobie do
22.00.

Wielka Sobota: Dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie, dzień nadziei, że Chrystus
zmartwychwstanie. Adoracja przy Bożym Grobie od godz. 10.00. W tym dniu święciliśmy
pokarmy na stół wielkanocny. W tym roku nie będzie poświęcenia a pokarmy możemy
pobłogosławić sami w naszych domach zasiadając do stołu wielkanocnego. Tekst
błogosławieństwa do pobrania:
https://www.dropbox.com/s/d2dfvxkheeo479x/
Blogoslawienstwo_stolu_rodzinnego_Wielkanoc.pdf?dl=0

Wigilia Paschalna: rozpocznie się o godz. 20.00. W tym roku nie będzie procesji rezurekcyjnej
a liturgię zakończymy błogosławieństwem Najśw. Sakramentem.
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Niedziela Wielkanocna: Msze św. wg porządku niedzielnego.

Poniedziałek Wielkanocny: Msze św. wg porządku niedzielnego.

W związku z epidemią koronawirusa i wezwaniem do ścisłego zachowania ostrożności w
międzyludzkich kontaktach, stosownie do zarządzeń organów państwowych i odpowiednich
władz kościelnych informujemy, że została udzielona przez Biskupa Legnickiego dyspensa od
obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. Obowiązuje obecnie zalecenie o
uczestnictwie maksymalnie 5 osób we Mszy świętej. Prosimy, aby były to tylko osoby związane
z zamówioną intencją mszalną. Od dnia 12 kwietnia 2020 r. (Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego) do odwołania – będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 50 osób, wliczając w to
uczestników i sprawujących posługę.
Zachęcamy do udziału w Eucharystii przez środki masowego przekazu z możliwością
korzystania z komunii duchowej, która jest aktem modlitewnym umożliwiającym osiągnięcie
pełnego zjednoczenia z Jezusem.

Liturgię Triduum Paschalnego możemy także celebrować w naszych rodzinach według
poniższych tekstów: https://www.dropbox.com/s/z3dndnwb8ovp5q9/Teksty%20liturgiczne%20
do%20modlitwy%20rodzinnej%20w%20domu.pdf?dl=0

Zachęcamy do nawiedzenia kościoła każdego dnia na indywidualną modlitwę.
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W tym szczególnym czasie zachowajmy roztropność i zdyscyplinowanie w relacjach
międzyludzkich unikając zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wspierajmy się
wzajemnie modlitwą. Niech Boże błogosławieństwo wleje w nas nadzieję i pokój.

Kontakt do Parafii pod nr telefonu

75 71 36 077
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