
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A – 29.3.2020  
 

1.  Dla zwiększenia szansy udziału w Mszach świętych dla osób zamawiających konkretną 

intencję mszalną informujemy, że od jutra Msze święte w tygodniu będą odprawiane rano o 

6.30 i o 7.00 oraz popołudniu (po wczorajszej zmianie czasu) o 17.30 i o 18.00. 

2.  Nasz kościół będzie otwarty jak do tej pory, codziennie od rana - od Mszy św. do wieczora. 

Jeśli ktoś zechciałby się indywidualnie wyspowiadać to codziennie jest taka możliwość. 

Można się na taką spowiedź w kościele umówić wcześniej przez telefon, albo zwyczajnie 

zadzwonić domofonem, do któregoś z nas księży i poprosić o taką spowiedź. Jesteśmy w ciągu 

dnia do dyspozycji. Jeśli penitent wyrazi taką wolę, wówczas tę spowiedź możemy odbyć w 

zakrystii, albo tradycyjnie przy kratkach konfesjonału z zachowaniem zasad higieny. 

3.  Nie będzie osobnej spowiedzi z okazji I piątku, dlatego do spowiedzi zachęcamy w ciągu 

całego tygodnia, tak, by uniknąć kolejek przy konfesjonałach. 

4.  W związku z decyzją księdza Biskupa w piątek nie będzie Drogi Krzyżowej, ale zachęcamy 

do prywatnego odmawiania Drogi Krzyżowej, na przykład w ciągu dnia w naszym kościele, 

posługując się chociażby rozważaniami zaczerpniętymi z naszych prywatnych modlitewników. 

Za tydzień o 16 nie będzie też Gorzkich Żali, a tylko Msza św. 

5.  Nie będzie w tym tygodniu odwiedzin chorych w domach. Jeśli jest pilna potrzeba, na 

przykład zagrożenie życia chorego prosimy oczywiście o wcześniejszy kontakt telefoniczny.  

6.  Za tydzień Niedziela Palmowa i jednocześnie I niedziela miesiąca. Nie będzie procesji z 

palmami i z wiadomych względów zmiany tajemnic różańcowych. Ofiary w kopertach  

przeznaczone będą na inwestycje w parafii – na naprawę dachu na kościele. Do tej pory 

zebraliśmy prawie 10 tysięcy, a potrzeba jeszcze połowę z tego. Z uwagi na obostrzenia 

związane z liczbą uczestników liturgii Mszy świętej zwracamy się z prośbą, jeśli ktoś ma taką 

możliwość, aby te ofiary przesłać na konto parafialne z podaniem celu.  

nr konta: 25 8627 1037 2003 5000 8418 0001  

7.  Dziękuję sprzątającym w ubiegłym tygodniu także za ofiarę 200 zł. W tym tygodniu do 

sprzątania proszę osoby z Kunowej: Stachnik, Tusińska, Taboł, Dykla, Papciak, Zięba i 

Sandecka. Jeśli zdarzy się sytuacja, że nikt z grupy nie będzie mógł przyjść wówczas proszę do 

czwartku włącznie o kontakt telefoniczny (13 449 40 10) w tej sprawie, abyśmy mogli kogoś 

zatrudnić i mu zapłacić za to sprzątanie.  

8.  Trwają też prace przy ramach okiennych i drzwiach do naszej kaplicy cmentarnej. 
Według oceny wykonawców powinny być zakończone mniej więcej do połowy maja. W 

ubiegłym tygodniu wypłaciliśmy zaliczkę w wysokości 10 tysięcy złotych. Część pieniędzy 

jeszcze mamy, ale w najbliższym czasie potrzeba będzie wypłacić ponad 30 tys. złotych. Jeśli 

więc ktoś ma możliwość w najbliższym czasie wpłacić na kaplicę kolejną ratę, będę bardzo 

wdzięczny. 

9.  Wytyczne Biskupa Rzeszowskiego na najbliższe dni: 

 Wszyscy wierni znajdujący się na terytorium Diecezji Rzeszowskiej mogą skorzystać z 

udzielonej przez Biskupa Rzeszowskiego dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy 

Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa jest ważna od 28 marca br. aż do odwołania. 

 W kościołach można podtrzymać tradycję Ciemnicy i Grobu Pańskiego, dlatego u nas 

takie chociażby symboliczne dekoracje utworzymy. Przy Grobie nie możemy stawiać straży, 

ani organizować grupowych adoracji,  dlatego z przykrością zawiadamiam, że nasi strażacy w 

tym roku mają wolne. 

 Dopuszczone są dwie formy udzielania Komunii Świętej: do ust i na rękę. Wybór należy 

do wiernego przystępującego do niej. 

 Triduum Paschalne ma się odbywać bez udziału ludu, a jedynie przy koniecznej asyście. 

 Należy zrezygnować z poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Obrzęd ten powinien być 

zastąpiony modlitwą i Błogosławieństwem stołu w rodzinach w poranek wielkanocny. Formuła 

tego obrzędu w osobnym załączniku. 
 


