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1. Dzisiejszą Niedzielą Męki Pańskiej, zwaną w tradycji Niedzielą Palmową,
rozpoczynamy w Kościele obchody Wielkiego Tygodnia.
2. Biskup diecezjalny podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę
od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane.
Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz
katolików przebywających na jej terytorium.
3. Biskup diecezjalny w jedności z episkopatem Polski apeluje, w obliczu
wzrastającej liczby zachorowań na Covid-19, o odpowiedzialność
indywidualną i zbiorową oraz zobowiązuje wszystkie wspólnoty parafialne
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do ścisłego przestrzegania nowych
przepisów sanitarnych. Zgodnie z nimi mamy obowiązek zachowania
dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m, zasłaniania ust i nosa maseczką
medyczną (z wyjątkiem celebransa), a dopuszczalny limit osób
przebywających w kościele to 1 osoba/20 m2, co oznacza, że w naszym
kościele (łącznie z balkonami) jednocześnie może przebywać 55 osób
(informacja o tym znajduje się również na drzwiach kościoła). Komunia św.
będzie w razie potrzeby udzielana również na dziedzińcu. W związku z tym,
że wszystkie celebracje w kościele mogą się odbywać jedynie z
zachowaniem powyższych norm, osoby do tego oddelegowane będą
wpuszczać do kościoła odpowiednią liczbę osób. Bardzo przepraszamy za
wszelkie utrudnienia, liczymy na zrozumienie i dostosowanie się do tych
wskazań, które pomogą nam w spokoju i bezpieczeństwie przeżyć tę
wyjątkową sytuację.
4. Obecna sytuacja skłania do pozostawania w domach i nieuczestniczenia
osobiście w liturgii, dlatego zapewniamy wszystkich o szczególnej
modlitwie podczas parafialnych celebracji. Pozostających w domach prosimy
o duchową łączność z parafią, diecezją i z całym Kościołem przez modlitwę
domową, a także z pomocą transmisji.
5. Zachęcamy do wspólnej modlitwy o ustanie epidemii oraz do wzajemnej
troski o krewnych i sąsiadów.
6. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj
o godz. 17.00.

7. Msza św. w intencji Apostolatu Maryjnego w poniedziałek 29 marca o godz.
9.00. Różaniec o godz. 8.30.
8. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu: w poniedziałek
(z medytacją słowa Bożego), wtorek (w ciszy) i środę (prowadzone przez
wspólnotę) w godz. 17.00 do 18.00.
9. Spowiedź święta od poniedziałku do środy pół godziny przed Mszą św.
o godz. 7.00 i 9.00 i po południu od godz. 17.00 do 18.00.
10.Prosimy o zgłaszanie w zakrystii adresów chorych oczekujących
na spowiedź w swoich domach.
11.* W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. W tym dniu
Msza św. – pamiątka ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa – o godz. 18.00.
Mszy porannych nie będzie. Wieczorem po Mszy św. rozpocznie się adoracja
Najświętszego Sakramentu w ciemnicy, która potrwa do godz. 23.00.
Okazja do spowiedzi św. rano od godz. 7.00 do 9.00.
* W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy św. Liturgia Męki Pańskiej
o godz. 18.00. Od godz. 7.00 adoracja Pana Jezusa w ciemnicy. W tym dniu
obowiązuje post ścisły i całkowita abstynencja. O godz. 12.00 Droga
Krzyżowa, a o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Okazja
do spowiedzi św. od godz. 7.00 do 9.00 oraz od godz. 16.00 do 17.00.
Po Liturgii wieczornej adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 23.00.
Przypominamy, że ze względu na pandemię cześć krzyżowi oddajemy
poprzez ukłon, przyklękniecie, nie przez pocałunek.
* W Wielką Sobotę Kościół wspomina złożenie Chrystusa do grobu.
Do wieczora nie sprawuje się Mszy św. Adoracja przy Bożym Grobie
od godz. 7.00 do 17.00. Okazja do spowiedzi św. rano od godz. 7.00 do 9.00.
W związku tym, że w Wielką Sobotę nie będzie błogosławieństwa
pokarmów w kościele, w poranek wielkanocny przed uroczystym śniadaniem
obrzędu błogosławieństwa tradycyjnych pokarmów może dokonać ojciec lub
matka, ewentualnie inny dorosły członek rodziny (odpowiednie pomoce
do odprawienia tej domowej liturgii można znaleźć na naszej parafialnej
stronie internetowej).
O godz. 20.00 rozpoczęcie Wigilii Paschalnej. Prosimy wziąć ze sobą
świece. W Niedzielę Zmartwychwstania rezurekcja o godz. 6.00. Nie będzie
Mszy św. o godz. 8.00. Pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę (9.30,
11.00, 12.30, 16.00 i 18.00). Po każdej Mszy św. możliwość przystąpienia
do Komunii św.
12.W czasie Triduum Paschalnego kancelaria parafialna będzie nieczynna.
13.Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgia ku czci Męki
Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilia Paschalna w Wielką Noc sprawowane

pod przewodnictwem biskupa w gorzowskiej katedrze transmitowane będą
od czwartku do soboty o godz. 19.00 przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski
i Radio Zachód.
14.Przy wyjściu zbiórka do puszek na świąteczny wystrój świątyni.
15.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Bardzo dziękujemy
za ofiarowanie żywności, która za pośrednictwem Parafialnego Zespołu
Caritas dotarła w formie paczek do najbardziej potrzebujących. Serdecznie
dziękujemy też Parafialnemu Klubowi Seniora za udekorowanie świątyni
na dzisiejszą niedzielę, tzn. wykonanie ponad pięciometrowej palmy,
ozdobienie ławek i bocznych ołtarzy.
16.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”, a także palmy.
17.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, mocnej wiary
i doświadczenia miłości Boga, który oddał za nas życie, a także opieki
św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
18.W ostatnich dniach odeszli do wieczności: śp. Ryszard Stachowiak, lat 64,
z ul. Sienkiewicza, śp. Irena Chojnicka, lat 82, z ul. Rynek, śp. Franciszek
Ciorkun, lat 85, z ul. Armii Krajowej, śp. Kazimiera Sadlak, lat 75,
z ul. Żarkowskiej. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

