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- obecnej niedzieli, 19 kwietnia, przypada uroczystość Bożego Miłosierdzia; gorąco zachęcam do 

indywidualnego podjęcia modlitwy o Boże Miłosierdzie dla świata, dla tych wszystkich, którzy tej modlitwy 

najbardziej potrzebują i dla nas wszystkich; Ks. Prymas Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Mszę św. w 

katedrze gnieźnieńskiej sprawować będzie dzisiaj o godz. 15.00; transmisja na naszej stronie diecezjalnej 

www.archidiecezja.pl i www.prymaspolski.pl, i kanale YouTube archidiecezji gnieźnieńskiej; 

 

- zgodnie z nowymi rozporządzeniami państwowymi od jutra, tj. od dnia 20 kwietnia, w liturgii nie może 

uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15m
2
, tj. w naszej parafialnej świątyni jedynie 8 osób (łącznie z 

przestrzenią kruchty), związanych z intencją danej Mszy Św. (wyłączając z tej liczby osoby sprawujące 

posługę liturgiczną); podczas Mszy Św. łączonych zaś do dwóch osób związanych z każdą z intencji); 
 

- nadal obowiązuje udzielona wszystkim wiernym przez Ks. Prymasa dyspensa od uczestnictwa w Mszach 

Świętych niedzielnych i świątecznych (mamy uczestniczyć w transmisjach telewizyjnych i radiowych); 
 

- w ciągu dnia nasz kościół cały czas jest i będzie otwarty, aby wierni mieli możliwość jego indywidualnego 

nawiedzenia i adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie; 

 

- za Ks. Prymasem raz jeszcze przypominam, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego 

przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym mamy czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, 

czyli w tym roku aż do 7 czerwca; oznacza to zalecaną możliwość przystąpienia do Komunii Św. w czasie 

późniejszym; zarazem będąc w stanie łaski korzystajmy z daru odpustów; Stolica Apostolska wiernym 

dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, 

członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się 

nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Zob. Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 20 marca 2020 roku);  
 

- w sprawie uroczystości Komunijnych oraz Bierzmowań, zgodnie z rozporządzeniem Ks. Prymasa:  

jak długo szkoły pozostaną zamknięte, a dzieci będą musiały przebywać w domach, nie będą dla nich 

organizowane żadne zajęcia w parafiach; dopiero po zmianie decyzji władz państwowych będzie możliwe 

podanie dalszych wskazań co do organizowania I Komunii Świętej i Bierzmowania;  

        W naszej Parafii, jeśli to tylko będzie możliwe, decyzje zostaną podjęte wspólnie wraz z 

Rodzicami; 

 

- informuję zarazem, iż planowany za tydzień doroczny odpust ku czci św. Wojciecha odbędzie się w 

radykalnie ograniczonej formie; decyzją Ks. Prymasa celebrowana będzie tylko Msza św. w katedrze 

gnieźnieńskiej; w najbliższą niedzielę 26 kwietnia Liturgia odpustowa będzie transmitowana w TVP Polonia 

oraz na stronach diecezjalnych o godz. 13.00; Ks. Prymas prosi o duchową łączność i modlitwę do 

miłosiernego Boga za wstawiennictwem św. Wojciecha o ustanie pandemii; 

 

- wszystkim Osobom – Przyjaciołom i Sympatykom Parafii, którzy w ostatnim czasie wpłacili na parafialne 

konto naszej Wspólnoty, jakiekolwiek środki finansowe, stanowiące istotną pomoc w rozliczeniu bieżących 

rachunków i opłat, składam wdzięczne oraz serdeczne podziękowanie: Bóg zapłać!;  
 

- w minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej Wspólnocie Śp. Helenę Napieralską. Śp. Zmarłą i 

wszystkich naszych Bliskich Zmarłych polećmy wspólnie Bożemu miłosierdziu… 
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