
 

W związku z nowymi przepisami państwowymi w sprawie przeciwdziałania 

epidemii Ks. Arcybiskup Metropolita wydał nowe zarządzenia. W całości 

dostępne są na stronie archidiecezji www.archiczest.pl oraz na naszej stronie 

internetowej, Najistotniejsze informacje to: 

 –  aż do odwołania obowiązuje dyspensa od uczestnictwa we Mszach Świętych 

niedzielnych i uroczystościach, dlatego zachęcamy do korzystania z transmisji 

przez media, 

–  w liturgii Mszy św. w kościele uczestniczyć może maksymalnie 5 osób,                  

porządek Mszy jest niezmienny, zapraszamy zamawiających intencje mszalne 

do uczestnictwa w Eucharystii. 

–  odwołane zostają rekolekcje wielkopostne, ze względu na ograniczoną liczbę 

uczestników nie będzie możliwości osobistego udziału w Triduum Paschalnym, 

ale będziemy je transmitować na parafialnym kanale Facebooku i YouTube: 

https://www.facebook.com/kolegiata.wielun/videos/210822783508224/UzpfST

EwMDAwMjM0OTQ1MjU0MToyOTI1Mjg0MDU3NTU5ODgx/ 

–  zawieszone zostają pierwszopiątkowe i przedświąteczne wizyty u chorych. 

Chorych  zachęcamy do Komunii duchowej, jak również do ofiarowania swego 

cierpienia w intencji ustania pandemii koronawirusa oraz w intencji osób 

zakażonych wirusem  i niosących im pomoc. 

-  Celebracja sakramentu Chrztu Świętego odbywać się będzie pojedynczo poza 

Mszą Świętą. W liturgii uczestniczą wyłącznie: chrzczony, rodzice 

(opiekunowie) chrzczonego i rodzice chrzestni.   

-  Celebracja sakramentu Małżeństwa odbywać się będzie tylko z udziałem 

nupturientów, świadków i ewentualnie jednej dodatkowej osoby; 

– w przypadku pogrzebów celebrowana jest tylko trzecia stacja na cmentarzu z 

zachowaniem maksymalnej liczby 5 osób. Mszę św. pogrzebową można 

sprawować na życzenie rodziny w dzień pogrzebu lub inny tylko w kościele 

parafialnym, jednak bez umieszczania tam trumny lub urny.  

- Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem 

sakramentu Bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po 

przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Z racji na zawieszenie 
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katechezy parafialnej przygotowującej do Pierwszej Komunii Świętej                           

i Bierzmowania, rodzice przejmują obowiązek kontynuacji przygotowania 

swoich dzieci poprzez wspólną modlitwę w rodzinie, wyjaśnianie prawd wiary               

i katechezę domową, uzupełniającą katechizację szkolną realizowaną w sposób 

zdalny.  

- Za tydzień Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczynamy Wielki 

Tydzień. Błogosławieństwo palm na każdej Mszy św. 

  

  

 


