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1.  Uczulam wszystkich, iż obecnie w większości przypadków powinniśmy ze swoich domów uczestniczyć  

w Liturgiach Niedzieli, które transmitowane są co tydzień w niedziele  kolejno: o godz. 7.00 w TVP 1,  

o godz. 9.00 w Programie Pierwszym w Polskim Radio, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, oraz o godz. 

13.00 w TV Polonia (nie licząc obecnie transmisji dodatkowych [np. o 11.00 w TVP 1] jak też transmisji 

lokalnych).  

W  tygodniu zaś Msze św. o 7.00 w TVP 1 z Łagiewnik, o 13.30 w TV TRWAM i 20.00 w TVP 3  

z kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Przypominam też, iż w ciągu dnia także nasz kościół, tj. kruchta przy 

wejściu głównym cały czas pozostaje otwarta, dla nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Zarządzenie Ks. Prymasa stanowi, aby obecnie Msze Święte były sprawowane bez udziału 

wiernych za wyjątkiem osób związanych z intencją danej Mszy Świętej (maksymalnie do 5 osób). 

Dlatego bardzo wszystkie inne osoby, by do 11 kwietnia dały pierwszeństwo tymże osobom, samemu 

jednocząc się na modlitwie przez środki masowego przekazu i przez praktykowanie Komunii św. duchowej. 
  

2. W tym roku decyzją Ks. Prymasa odwołane zostały wszystkie zbiorowe dekanalne Spowiedzi 

Wielkanocne. Zarazem Ks. Prymas prosi o dodatkowe dyżury spowiednicze w każdym kościele. W naszej 

Parafii w tym tygodniu dodatkowa okazja do indywidualnego pojednania z Panem Bogiem codziennie od 

poniedziałku do soboty rano od 7.30 do 8.00 oraz wieczorem od 20.00  do 20.30 (jeśli będzie trzeba dłużej), 

a ponadto jeszcze, zwyczajowo, pół godziny przed każdą Mszą świętą. Zapraszam.  

         Jednocześnie za Ks. Prymasem przypominam, iż jeżeli ktoś nie będzie mógł przystąpić do sakramentu 

pokuty, powinien pamiętać, że po gruntownym rachunku sumienia może (i powinien) wzbudzić w sobie żal 

doskonały płynący z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, który to żal odpuszcza grzechy 

powszednie. Żal doskonały przynosi również przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne 

postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, jak najszybciej gdy tylko będzie to możliwe 

(KKK, nr 1452). 

 Ks. Prymas przypomina również, iż na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia 

Komunii Św. w okresie wielkanocnym mamy czas aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli w roku 

obecnym aż do 7 czerwca tego roku. 
 

3. W tym tygodniu, 3 i 4 kwietnia, przypada I-szy piątek i sobota miesiąca. W sobotę o 8.00 Msza św. 

nowennowa. Pamiętajmy o indywidualnej modlitwie wynagradzającej Sercu Pana Jezusa i Matki Bożej. 
 

4. Informuję, iż Gorzkie Żale transmitowane są z Katedry Gnieźnieńskiej w kolejne niedziele Wielkiego 

Postu o godz. 15.00 a Droga Krzyżowa z kaplicy Ks. Prymasa w piątki o godz. 20.10 na stronie 

internetowej archidiecezji gnieźnieńskiej (www.archidiecezja.pl).  

5. W Telewizji Polskiej, tj. w paśmie ogólnopolskim TVP 3 w tym tygodniu także Rekolekcje wielkopostne 

z dominikaninem O. Jackiem Salijem. Nauki będą, emitowane o godzinie 20.40 w dniach 25, 26, 27 marca 

br. (środa, czwartek, piątek), zaraz po transmisji Mszy Świętej z Jasnej Góry. Długość poszczególnych 

odcinków przewidywana jest na 20 minut. Zapraszam! 
 

6. Decyzją Ks. Prymasa również posługa wobec Osób chorych i w podeszłym wieku ograniczona została do 

sytuacji, w których znajdą się one w niebezpieczeństwie śmierci. Stąd też świąteczna posługa 

duszpasterska Chorym w naszej Parafii zaplanowana na Wielki Poniedziałek, 6 kwietnia, zostaje 

przełożona na najbliższy czas po zawieszeniu ograniczeń związanych ze stanem epidemii. 
 



 

   Ks. Piotr Waszak 


