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1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia.
Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby
nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Błogosławieństwo palm na wszystkich Mszach
Świętych.

2.

Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku.
Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami
szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w domu w
bogatej liturgii tego okresu za pośrednictwem różnego rodzaju środków masowego
przekazu.

3. W najbliższy czwartek rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Z powodu
wielu ograniczeń będą to niestety trochę inne nabożeństwa niż zwykle. Przypominamy o ograniczeniu liczby osób w kościele.

Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz.
1800. Według zaleceń Episkopatu Polski nie będzie obrzędu umywania nóg, Komunii Świętej pod dwiema postaciami oraz przeniesienia Pana Jezusa do Ciemnicy –
Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum.

Wielki Piątek – dzień śmierci Pana Jezusa na Krzyżu. W tym dniu w
Kościele nie ma Mszy Świętej. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 1800. - Nie
będzie adoracji Krzyża przez ucałowanie oraz uroczystego przeniesienia Pana Jezusa do grobu. Po liturgii krótka adoracja do godz. 2000, o ile będą chętni. W wielki
Piątek obowiązuje post ścisły - powstrzymanie się od pokarmów mięsnych, a także
post ilościowy.
Wielka Sobota – nie będzie poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, dlatego można otrzymać przy krzyżu adoracji tekst modlitwy błogosławieństwa dla rodziny przed świątecznym posiłkiem. Jest on również dostępny na naszej stronie internetowej do wydruku. O godz. 1800 w Wielką Sobotę – Wigilia Paschalna
– nie będzie poświęcenia ognia na zewnątrz kościoła oraz pokropienia wodą święconą po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych.

Wielka Niedziela – ponieważ nie będzie procesji rezurekcyjnej

- po zasięgnięciu opinii wiernych obecnych w tygodniu na adoracji Najświętszego Sakramentu pierwsza Msza Święta o godz. 700, a pozostałe o godz. 900 1100 i 1300
Mszy Świętej o godz. 1600 nie będzie. Natomiast w

Poniedziałek Wielka-

nocny – drugi dzień Świąt Msze Święte według porządku niedzielnego.

4.

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Sokołowa za złożoną ofiarę (700 zł) na
kwiaty i urządzenie Grobu Bożego na Wielkanoc.
Jednocześnie bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim parafianom, którzy
mimo nieobecności w kościele w czasie epidemii, wspierają działalność parafii,
utrzymującej się jedynie z tacy. Bóg zapłać za ofiary przekazywane w kancelarii parafialnej i na konto parafialne, świadczące o Waszej trosce o wspólne dobro.

5. Ponieważ nie było rekolekcji i spowiedzi, chcemy dać możliwość skorzystania z
sakramentu pokuty tym, którzy są w takiej potrzebie. Dlatego zapraszamy do korzystania ze spowiedzi w tygodniu (w poniedziałek, wtorek i środę) podczas adoracji
Najświętszego Sakramentu na godzinę przed Mszą Świętą.

