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Według najnowszych wytycznych w czasie liturgii w kościołach może
przebywać 1 osoba na 20 m2, czyli w naszym kościele, który wraz z
wszystkimi kaplicami bocznymi ma ponad 1450 m2 może uczestniczyć w
nabożeństwach ok. 75 - ciu wiernych, którzy mają bezwzględny obowiązek
zakrywania ust i nosa maseczką oraz przestrzegania dystansu 1,5 m.
Dziś Niedziela Palmowa, na każdej Mszy św. błogosławieństwo palm.
Zapraszamy na ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 18.15.
Zbliżają się Święta Wielkanocne dlatego zachęcamy by nie odkładać
spowiedzi świątecznej na ostatni moment. Spowiadamy do Wielkiej Środy
włącznie od godziny 7.oo do 19.3o z przerwą 12-13.oo. Natomiast w Wielki
Czwartek, Piątek i Sobotę od 7.oo do 16.45 z przerwą 12-13.oo.
Obrzędy Wielkiego Tygodnia odznaczają się nie tylko wielką godnością
chrześcijańską, lecz także szczególną mocą i skutecznością dla ożywienia życia
chrześcijańskiego, dlatego zapraszamy do uczestnictwa w Liturgii Triduum
Wielkanocnego w rygorze sanitarnym:
* Msza Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele w Wielki Czwartek
o godz. 17.oo. Adoracja Jezusa Eucharystycznego w ciemnicy do godz. 22.oo.
* W Wielki Piątek - Droga Krzyżowa o godz. 16.30.
Liturgia Męki Pańskiej, Adoracji Krzyża i przeniesienia Najświętszego
Sakramentu do grobu o godz. 17.oo. Kościół będzie otwarty do godz. 22.oo.
* Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły ( czyli jakościowy i
ilosciowy ) oraz zaleca się zachować abstynencję od pokarmów mięsnych w
Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej.
* W Wielką Sobotę, święcenie pokarmów od 10.oo do 17.oo co godzinę, wg
Dekretu Ks. Biskupa przy dobrej pogodzie, odbywać się to będzie na zewnątrz
kościoła, w wirydarzu klasztornym, wejście od Pl. Wolności przez bramę po
prawej stronie.
* W Wielką Sobotę o godz. 20.oo zapraszamy na Wigilię Paschalną, która
zakończy się procesją rezurekcyjną wewnątrz koscioła wg reżimu sanitarnego.
Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary i zapewniamy o naszej modlitwie.
Życzymy Błogosławionego Wielkiego Tygodnia. POKÓJ I DOBRO.

