
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A – 22.3.2020  
 

1.  Msze święte w tym tygodniu będą odprawiane jak zwykle rano o 6.30 i popołudniu o 

17.00.  Okazja do spowiedzi codziennie mniej więcej pół godziny przed wieczorną Mszą 

świętą. Dla osób, które z różnych względów nie mogą wyspowiadać się u kratek 

konfesjonału możliwa jest, po wcześniejszym ustaleniu spowiedź w zakrystii.  

Jednocześnie informujemy, że przez cały tydzień nasz kościół będzie otwarty od 

porannej do wieczornej Mszy św. Dajemy w ten sposób możliwość prywatnej 

modlitwy, której na pewno w tym czasie potrzebujemy. Zachęcamy więc do 

wstępowania do świątyni na chwilę osobistej adoracji.    

2.  We środę Uroczystość Zwiastowania NMP - Dzień Świętości Życia. Zapraszamy na 

Msze święte o 6.30 i o 17.00. Zachęcamy do podjęcia dzieła duchowej adopcji dziecka 

poczętego. Na stoliku za ławkami znajdują się materiały dotyczące duchowej adopcji 

oraz deklaracje. Prosimy o wypełnienie tych deklaracji i o przyniesienie ich na 

wieczorną Mszę Świętą we środę, aby w sposób uroczysty rozpocząć krucjatę 

modlitewną w obronie życia dzieci nienarodzonych. 

3.  We czwartek nie będzie Drogi Krzyżowej dla dzieci. W piątek dla chętnych Droga 

Krzyżowa w kościele o godz. 17.00. Bezpośrednio po niej Msza św. Droga Krzyżowa w 

Grudnej Kępskiej o 16.00 a po niej Msza św.  

4.  Przypominamy, że katechezy przedmałżeńskie w naszej parafii na pewien czas zostają 

zawieszone. O następnych ewentualnych spotkaniach poinformujemy.  

5.  Za tydzień, ofiary w kopertach będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła. 

Przypominam, że ofiary pieniężne na cele parafialne można także wpłacać na konto.  

6.  Nasza parafialna schola zrobiła palmy, które stoją na stoliku za ławkami, a które za 

dobrowolną ofiarą można nabyć. 

7.  ZAPOWIEDZI 

Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

 Damian Bylinowski zam. par.Szerzyny i Angelika Klęba zam. par.Harklowa zap.III 

8.  Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu. Było 3 osoby z jednej rodziny. 

Tym bardziej dziękuję. Cała grupa (łącznie z nieobecnymi na sprzątaniu) złożyła ofiarę 

pieniężną w wysokości 240 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby z Kunowej: 

Leśniak, Gnatek, Szudy, Bogdan, Puchalska, Kwilosz, Koszyk, Augustyn, Klęba i 

Sikora. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. Jeśli zaistnieje sytuacja, że nikt z 

mających w tym tygodniu dyżur sprzątania nie przyjdzie, wówczas prosimy o zebranie 

wśród tych dyżurujących dowolnych ofiar pieniężnych, którymi opłacimy kogoś, kto w 

sobotę posprząta nasz kościół.  

9.  Dla pozostających w niedziele w domu istnieje Komunia święta duchowa. O co w niej 

chodzi?   

Co to jest komunia duchowa? 

Zasadniczo komunia duchowa polega na wzbudzeniu w swoim sercu gorącego 

pragnienia zjednoczenia z Jezusem tak i z takimi samymi skutkami, jak to się dzieje 

wówczas, gdy przyjmujemy Eucharystię. 

Nie chodzi tu o wygenerowanie w sobie jakichś płomiennych uczuć czy emocji (mogą 

się one pojawić, ale pojawić się wcale nie muszą), ile o akt rozumu, wiary i woli. 

Sam „sposób” przyjęcia komunii duchowej może być bardzo prosty i mieć formę 

krótkiej modlitwy czy wręcz aktu strzelistego. Na przykład: „Wierzę, Jezu, że jesteś 

rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię 

obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały!  

Oczywiście warto zadbać, by dokonywało się to w spokoju i skupieniu, z szacunkiem 

właściwym randze tego, co ma się dokonać. Wcale nie od rzeczy byłoby uklęknąć, 

przyjąć odpowiednią postawę ciała wyrażającą cześć, miłość, szacunek. 

Można aktowi komunii duchowej nadać formę swoistej „liturgii”: wzbudzić akt żalu 



(zakończony choćby „spowiedzią powszechną” lub „Panie, zmiłuj się”), przeczytać 

fragment Ewangelii (na przykład ten przypadający na dany dzień), pomodlić się 

Modlitwą Pańską, odmówić „Baranku Boży…” i następnie zaprosić Jezusa do swojego 

serca. Ale komunia duchowa może być nieraz aktem bardzo krótkim, „szybkim”. 

 Kiedy należy przyjmować komunię duchową? 

Zaleca się ją szczególnie tym, którzy nie mogą uczestniczyć w mszy świętej (zwłaszcza 

niedzielnej) – a więc chorym, opiekującym się nimi, niebędącym w stanie dotrzeć do 

kościoła. Można komunię duchową praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia.   

Warunki przyjmowania komunii duchowej? 

Jeśli trwam w grzechu ciężkim (tzn. nie jestem w stanie łaski uświęcającej), to samo to 

uniemożliwia mi zjednoczenie się z Bogiem. Grzech ciężki stanowi tu realną i 

obiektywną przeszkodą dla pełnego zjednoczenia. 

Warto więc rozróżnić między (możliwie pełną) komunią duchową, a tęsknotą za 

zjednoczeniem z Jezusem w Eucharystii. Jeśli jestem (tymczasowo, przez dłuższy okres 

czasu lub stale) w stanie uniemożliwiającym mi przyjmowanie Komunii sakramentalnej, 

to wtedy chyba właściwiej byłoby uczciwie powiedzieć Jezusowi: Tęsknię za 

Tobą! Chciałbym móc przyjąć Cię w Eucharystii! Mam w sobie wielki, straszny głód 

przyjmowania Cię w Twoim Ciele i Krwi! Pomóż mi, spraw by przyszedł taki moment, 

w którym to będzie mogło się stać. 

10.  Kilka wytycznych Biskupa rzeszowskiego dotyczących organizacji życia religijnego w 

najbliższym czasie na parafii.  

 Ten kto nie będzie się w stanie wyspowiadać w czasie Wielkanocnym (50 dni), po 

wzbudzeniu aktu żalu doskonałego może przystąpić do Komunii Świętej pod 

dwoma warunkami: 1) przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej 

będzie to możliwe; 2) nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w 

jawnym grzechu ciężkim, czyli spełnia wymogi uzyskania rozgrzeszenia 

 Sakramentu chrztu świętego możemy udzielać poza Mszą świętą w obecności 

najbliższej rodziny 

 Odnośnie pogrzebów w naszej parafii: najpierw ceremonia na cmentarzu, a 

bezpośrednio po niej Msza św. w kościele.  

 Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem 

sakramentu bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po 

przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół. Wówczas też zostanie 

ogłoszony szczegółowy harmonogram tych celebracji. 

 Zachęcamy do codziennego odmawiania różańca w domu o godz. 20.30 

 Szczegółowe informacje na temat sposobu obchodów Wielkiego Tygodnia i Świąt 

Paschalnych zostaną przekazane w późniejszym terminie. 

 Apel ze szpitali:  

Wszyscy, którzy zgłaszają się do szpitala lub w inny sposób korzystają z pomocy 

medycznej nie powinni zatajać swojego pobytu za granicą lub pobytu w kwarantannie. 

Zatajanie tych informacji stanowi wielkie zagrożenie dla funkcjonowania placówek 

medycznych. Jeśli ten proceder nie zostanie zaniechany to wkrótce zabraknie personelu 

zdolnego do świadczenia pracy, bo wszyscy znajdą się w przymusowej kwarantannie. 

Wszystkich korzystających z pomocy lekarza, pielęgniarki lub ratowników medycznych 

prosimy: mówcie od razu prawdę o swojej sytuacji! 

11.  Ogłoszenie Burmistrza Biecza. 

 


