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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej 

5 kwiecień 2020 r. 

 

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa, nazywana też Niedzielą Męki Pańskiej, otwiera Wielki Tydzień, 

który dla nas wierzących jest najważniejszym czasem w ciągu całego roku liturgicznego. 

Zgodnie z wolą papieża Franciszka oraz władz Kościoła w Polsce OBCHODY WIELKIEGO TYGODNIA 

ORAZ TRIDUUM PASCHALNEGO BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W TYM ROKU CAŁKOWICIE BEZ OBECNOŚCI 

WIERNYCH W KOŚCIELE. Taka sytuacja zdarza się w naszym życiu po raz pierwszy. Nie jest ona 

łatwa dla nikogo. Przyjęcie trudnych zasad nowego obchodzenia Świąt podyktowane jest 

panującą pandemią. Ufamy jednak, że wszyscy zatroszczymy się o to, by stworzyć w naszych 

rodzinach klimat KOŚCIOŁA DOMOWEGO. 

2. W czasie Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocnych nie przewidujemy możliwości spowiedzi 

świętej. Mamy nadzieję, że po zakończeniu czasu pandemii wszyscy będziemy mogli przystąpić do 

sakramentu pokuty i pojednania w warunkach nie obciążonych zagrożeniem zdrowia i życia. Jako 

duszpasterze obiecujemy, że gdy tylko będzie to możliwe, zapewnimy wszystkim dostęp do 

sakramentalnego odpuszczenia grzechów przy konfesjonale. 

3. W obliczu nowych wyzwań duszpasterskich nie wolno nam zaprzestać modlitwy! JEDYNĄ FORMĄ 

UCZESTNICTWA W LITURGII TRIDUUM PASCHALNEGO POZOSTAJE TRANSMISJA. Dlatego 

zapraszamy naszych parafian oraz wszystkich chętnych do przeżywania tych wyjątkowych dni 

w duchowej łączności z nami poprzez transmisję prowadzoną na stronie facebookowej naszej 

parafii (https://pl-pl.facebook.com/ParafiaKielno/). Plan transmisji wygląda następująco: 

• WIELKI CZWARTEK – transmisja Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. 

• WIELKI PIĄTEK – transmisja Liturgii na cześć Męki Pańskiej o godz. 18:00. 

• WIELKA SOBOTA – transmisja UROCZYSTEJ LITURGII WIGILII PASCHALNEJ o godz. 20:00. 

W tym roku w Wielką Sobotę nie odbędzie się tradycyjne błogosławieństwo pokarmów, 

zwane „święconką”. Zachęcamy jednak do zatroszczenia się o rodzinną modlitwę przed 

śniadaniem wielkanocnym, której propozycję umieszczamy na końcu ogłoszeń parafialnych. 

• NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – transmisja UROCZYSTEGO 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PARAFII NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM, które dokona się na 

schodach prowadzących do kościoła o godz. 6:00 i będzie w tym roku zastępowało procesję 

rezurekcyjną. Bezpośrednio po błogosławieństwie będziemy transmitować MSZĘ ŚWIĘTĄ 

W DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. 

• Poniedziałek Wielkanocny – transmisja Mszy świętej o godz. 10:30. 

https://pl-pl.facebook.com/ParafiaKielno/
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4. Drodzy Parafianie! 

Nasza parafia, podobnie jak wszystkie parafie w Polsce, utrzymuje się z ofiar wiernych. Restrykcje 

towarzyszące pandemii, spowodowały, że gwałtownie spadła frekwencja w kościołach, a w ślad 

za tym ofiary, które są podstawowym źródłem utrzymania parafii. Jako Wasi duszpasterze nie 

zaprzestaliśmy pracy duszpasterskiej na rzecz naszego kościoła w Kielnie. Ponadto korzystając 

z możliwości, które daje Internet stworzyliśmy dla wszystkich chętnych okazję do transmisji 

niedzielnej Mszy świętej oraz piątkowego nabożeństwa różańcowego. Abyśmy mogli nadal 

funkcjonować i służyć Wam na miarę naszych możliwości, zwracamy się dzisiaj do Was z prośbą 

o pomoc finansową w utrzymaniu parafii. 

Można to uczynić poprzez wpłatę na konto parafialne pod numerem: 12 8351 0003 0041 1079 

2000 0010, wówczas dopisujemy: „Ofiara na potrzeby parafii”. Gdyby dla kogoś było trudnością 

dokonać przelewu bankowego ofiary na potrzeby parafii, to może to uczynić przynosząc ją 

bezpośrednio na plebanię. 

Przy tej okazji bardzo dziękujemy wszystkim, od których już otrzymaliśmy taką pomoc, zanim 

jeszcze pojawiła się prośba z naszej strony. To budujące i miłe doświadczać takiej życzliwości! 

5. W obecnej sytuacji PARAFIALNA STRONA INTERNETOWA ORAZ FACEBOOKOWA stały się ważnym 

i bezpośrednim sposobem przekazu informacji oraz miejscem spotkania na modlitwie. 

Wspomniane narzędzia internetowe mają nam pomóc przeżyć te Święta w atmosferze wiary, 

dlatego zachęcamy do polubienia i aktywnego korzystania z nich. Mile widziane są też lajkowania 

oraz dzielenie się dobrymi komentarzami, które budują poczucie wspólnoty. 

 

6. Poniżej zamieszczamy propozycję rodzinnej modlitwy przed rozpoczęciem śniadania 

wielkanocnego w naszych domach. 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM 

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Liturgia domowa 

 

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny, 

matka lub ktoś z domowników rozpoczyna modlitwę znakiem krzyża: 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Wszyscy odpowiadają: Amen. 

 

Prowadzący modlitwę mówi: 

Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana, 

Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję. 
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Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego (Mk 16,1-7). 

Z Ewangelii według świętego Marka. 

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść 

namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. 

Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego 

po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. 

Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz 

idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam 

powiedział”». 

 

Po odczytaniu tekstu Ewangelii prowadzący modlitwę mówi: 

Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego 

ośmielamy się mówić: 

Wszyscy: Ojcze nasz… 

 

Prowadzący modlitwę mówi dalej: 

Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie 

o zdrowie dla całej naszej rodziny i o ustanie epidemii, prośmy za chorych, za lekarzy i cały personel 

medyczny oraz za wszystkie służby. Błagajmy za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby 

Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając 

się do Maryi: 

Wszyscy: Zdrowaś Maryjo… 

 

Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie… 

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

Prowadzący modlitwę mówi: 

Módlmy się. 

Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy 

łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: 

chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie 

pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami 

podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól 

nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz 

i królujesz na wieki wieków. 
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Wszyscy: Amen. 

 

Potem każdy z domowników może wypowiedzieć życzenia świąteczne. 

 

Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu... 

 

Można także zaśpiewać wielkanocną pieśń, np. Zwycięzca śmierci… 

  


