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NIEDZIELA PALMOWA 

 
1. Dzisiejszą Niedzielą rozpoczynamy Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa to pamiątka uroczystego 

wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy – miasta, w którym dokonała się Męka, Śmierć i 

Zmartwychwstanie. Cały Wielki Tydzień, a szczególnie Triduum Paschalne, tj. Wielki Czwartek, 

Wielki Piątek i Wielka Sobota, są najważniejszymi wydarzeniami w życiu Jezusa, jak i każdego 

człowieka wierzącego. Dlatego przeżywając pamiątkę tych wydarzeń, pomimo tej trudnej 

sytuacji pandemii na całym świecie, przeżyjmy ten czas w duchu łączności ze wspólnotą 

Kościoła, poprzez osobistą modlitwę w naszych domach, jak i korzystając z transmisji 

telewizyjnych, radiowych i internetowych.   

2. Dzisiaj o godz. 18.00 ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali, po którym Msza Św. 

3. Przypominamy, że możliwość Spowiedzi Św. jest pół godziny przed Mszą Św., do Wielkiej 

Środy. 

4. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych, do Wielkiej Soboty obowiązuje prawo, zgodnie z 

którym w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób. Natomiast od Niedzieli Wielkanocnej, 

we Mszy  Św. może uczestniczyć 50. osób. 

5. Wypełnienie przykazania kościelnego, dotyczącego przyjęcia Komunii Św. w okresie 

wielkanocnym, obowiązuje do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, tj. do 7 czerwca. 

6. W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych, i 

Konferencji Episkopatu Polski, w Wielki Czwartek nie będzie procesji i przeniesienia 

Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. W Wielki Piątek nie będzie adoracji i ucałowania 

Krzyża. W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia ognia i procesji rezurekcyjnej. Kapłan udzieli 

błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed kościołem i pobłogosławi całą parafię. W 

tym roku nie będzie święcenia potraw w kościele. Tzw. święconka będzie miała charakter liturgii 

domowej. Przed śniadaniem wielkanocnym błogosławieństwo wypowie ojciec, matka lub inna 

dorosła osoba wierząca (tekst błogosławieństwa na parafialnym facebooku). 

7. Wyjątkowo w tym roku Liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku będzie o godz. 18.00, a 

w Wielką Sobotę o godz. 19.00. Transmisja Liturgii Triduum Paschalnego na parafialnym 

facebooku.  

8. W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny Msze Św. wg porządku niedzielnego. 

9. Kościół, do indywidualnej modlitwy w Wielkim Tygodniu,  otwarty jest od godz. 9.00 do 

wieczornej Mszy Św., każdego dnia.  

10. Choć w tym roku będziemy przeżywać pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa w sposób tak niezwykle ograniczony, to głęboko wierzymy, że będzie to dla nas 

wszystkich święty czas. Niech zatem nie smuci nas owa ograniczoność w celebracji Liturgii, a 

nasze serca niech będą napełnione pokojem i nadzieją. 


