
Ogłoszenia duszpasterskie 

Niedziela Palmowa  05. IV. 2020 r. 
 

 

1. Przed nami Wielki Tydzień, a w nim Triduum Paschalne, które stanowi serce Roku Liturgicznego.              

Nikt nie ma wątpliwości, że te święta od strony zewnętrznej będą wyglądały zupełnie inaczej. Stan epidemii 

i ograniczenie zgromadzeń do 5 osób sprawia, że większość z nas nie będzie mogła wziąć udziału                        

w wydarzeniach liturgicznych. Nie będzie również bogatej zewnętrznej oprawy Triduum Paschalnego, która 

przynosiła wiele wzruszeń i pomagała w docieraniu sercem do celebrowanych tajemnic śmierci                              

i zmartwychwstania Pana Jezusa. Tym razem ta sama tajemnica będzie celebrowana przez nas wszystkich  

w ogołoceniu ze znaków zewnętrznych. Będzie to jednak ta sama tajemnica – naprawdę!!!. Wszystkim 

życzymy wielkiej wiary, by radość ze zwycięstwa Zmartwychwstałego Pana celebrować w swoich sercach                   

i domach rodzinnych. 

2. Pasterze Kościoła stają dzisiaj wobec bardzo trudnych i bolesnych decyzji.  W tym roku i Triduum 

Paschalnego będzie obchodzone przy zamkniętych drzwiach kościoła bez udziału wiernych. „Tę wyjątkowo 

trudną decyzję podejmujemy, by nie doprowadzić do konieczności wypraszania wiernych z kościoła dla 

zachowania dozwolonej liczby uczestników. Trzeba dodać: zwłaszcza w dużych parafiach wybranie grupy 5 

osób, które mogłyby wziąć udział w celebracji w kościele, rodzi sytuację trudną do wyobrażenia, a skutki 

trudne do przewidzenia. Zdajemy sobie sprawę, że decyzja ta, bardzo bolesna dla kapłanów, bólem napełnia 

wielu parafian. Jest to czas cierpienia całego Kościoła. Poza celebracjami liturgicznymi kościoły będą 

otwarte. 

3. Nadal można skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w  Niedziele i Święta 

zgodnie z dekretem ks abp. Metropolity częstochowskiego  i Konferencji Episkopatu Polski. Korzystajmy            

z bogatej oferty transmisji Mszy Świętych niedzielnych w telewizji, w radio i za pośrednictwem Internetu, 

śledząc je z właściwą postawą i w stosownym skupieniu. 

4. Kochani jesteście wspaniali. Bóg zapłać Wam za wasze trwanie przy Chrystusie, w swoich domowych 

kościołach, za waszą troskę o nas, za waszą modlitwę i za dar serca przekazany na konto z przeznaczeniem 

na utrzymanie parafii. Z całego serca dziękuję. Modlę się za Was -Bóg zapłać. 

5. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach oraz             

o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami. Bóg zapłać Wam Kochani, że pomagacie osobom 

starszym, samotnym. Popatrzmy wokół siebie, może obok nas są takie osoby. 

6. W wielkim tygodniu  w  poniedziałek wtorek i środę : Msze św. będą odprawiane w kościele                    

o godz. 07.00 i 18.00  dla osób, które zamówiły intencje  mszalne/ grupa  do 5 osób /. Kościół będzie 

otwarty do osobistej modlitwy przez cały dzień .  

7. W Wielki Czwartek dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa - kościół będzie otwarty od godz. 08.00 

do 17.00 do osobistej modlitwy z zachowaniem  przepisów  stanu epidemii  tj w kościele maksymalnie może 

przebywać  5 osób. O godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej bez udziału wiernych.  Transmisja on-line 

o godz. 18:00.  https://www.facebook.com/kolegiata.wielun/ 

8. Wielki Piątek: Dzień ścisłego postu. Centrum tego dnia jest Krzyż. Bądźcie razem z nami przy Jezusie, 

który zawisł na drzewie krzyża dla naszego zbawienia. Zgromadźcie się w tym czasie przy krzyżu,  zapalcie 

świece i adorujcie Krzyż, znak zbawienia. Zachęcamy, aby w tym dniu w godzinach popołudniowych 

odprawić Drogę Krzyżową z całą rodziną oraz połączyć ją z rodzinną adoracją Krzyża. Uklęknijmy wraz z 

https://www.facebook.com/kolegiata.wielun/


całą rodziną przed krzyżem i wspólnie, trzykrotne odmówmy modlitwę: Kłaniamy Ci się Panie Jezus 

Chryste i błogosławimy Ciebie. Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. Można też odśpiewać 

lub odmówić suplikacje. Zachęcamy też w tym dniu do lektury opisu Męki Pańskiej. Kościół będzie otwarty 

od godz. 08.00 do 17.00 do osobistej modlitwy   z zachowaniem  przepisów  stanu epidemii  tj w kościele 

maksymalnie może przebywać  5 osób.  O godz.  17.30 Odprawimy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  bez 

udziału wiernych, o godz. 18.00  rozpoczniemy Liturgia Wielkiego Piątku  Transmisja on-line od godz. 

17:30. 

9. Wielka Sobota obowiązuje post paschalny do liturgii paschalnej. Niema poświecenia pokarmów. 

Zachęcamy jednak do obrzędu błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym (tekst 

obrzędu umieściliśmy na naszej stronie internetowej). Kościół- będzie otwarty od godz. 08.00 do 17.00 do 

osobistej modlitwy z zachowaniem  przepisów  stanu epidemii  tj w kościele maksymalnie może przebywać  

5 osób. O godz. 18.00 Liturgia Paschalna bez udziału wiernych.  Transmisja on-line o godz. 18:00. 

10. Niedziela Zmartwychwstania: Godz. 6.00 Msza święta Rezurekcyjna. Nie ma procesji rezurekcyjnej. 

Wyjątkowo w tym roku zaleca się, aby celebrans na rozpoczęcie liturgii Mszy Świętej Rezurekcyjnej 

udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej parafii przed głównymi drzwiami kościoła. 

Zapraszamy do udziału. Następne Msze święte o godz. 8,00; 09.00, 10.30, 12.00, 16.00,18.00. W Niedzielę 

Zmartwychwstania dodatkowe Msze św. godz. 08.00, 16.00 

11. Wobec zapytań o możliwość składania ofiar z racji zamówionej Mszy świętej, ofiar na kwiaty do 

dekoracji świątyni i utrzymanie kościoła tj. opłacenie energii, opału do kościoła itp. podajemy nr konta 

parafii: Bank Pekao S.A. I O. w Wieluniu pl. Kazimierza Wielkiego 3,  98-300 Wieluń,                                               

konto 24 1240 3291 1111 0000 2922 7253. Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać 

zapewniając o pamięci w modlitwie. 

12. Przy wyjściu z kościoła do nabycia świece wielkanocne w cenie 10 zł. Zachęcamy do lektury naszego 

tygodnika katolickiego „Niedziela” 

 

 

 

Rozpoczynamy Wielki Tydzień   to z pewnością  najważniejszy i najtrudniejszy czas  w historii 

współczesnego  kościoła.  Tegoroczne święta Paschalne bez Was. My będziemy je przeżywać,                         

w świątyni - Wy będziecie w swoich domowych kościołach                                                                           

Jesteśmy z Wami a Chrystus jest pośród nas. 

 


