Pilne ogłoszenia parafialne w czasie epidemii!!!

Do czasu wydania następnych szczegółowych zaleceń, na okres obecnego stanu epidemii, przewiduje się
uczestnictwo we wszystkich Mszach Świętych i nabożeństwach oraz obrzędach Wielkiego Tygodnia oraz
Świętego Triduum Paschalnego i Wielkanocy z obecnością wiernych tylko do 5 osób.
Przez nieobecność na niedzielnych Mszach Świętych i na liturgiach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku,
Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego nie popełnia się grzechu na mocy dyspensy
udzielonej przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę do dnia 12 kwietnia 2020 r. włącznie.

Przepisy dotyczące Triduum Paschalnego i Wielkanocy na czas epidemii

1. W Wielki Piątek, w czasie adoracji krzyża oddanie mu czci odbywa się przez przyklęknięcie lub skłon,
z zachowaniem bezpiecznej odległości między uczestnikami (maksymalnie może być obecnych 5
osób w kościele). Nie całujemy krzyża.
2. Przy Grobie Pańskim nie mogą pełnić warty strażacy ani inne służby.
3. W Wielką Sobotę nie odbędzie się tradycyjne błogosławieństwo pokarmów w kościele i poza nim, w
remizach strażackich.
4. Gdy z powodu epidemii odwołana została tradycyjna polska święconka, Konferencja Episkopatu, w
oparciu o Księgę Błogosławieństw, przygotowała obrzęd błogosławienia pokarmu przez głowę
rodziny. Można to uczynić przed uroczystym świątecznym posiłkiem, gdy przy stole zgromadzi się
cała rodzina. Zamieszczamy poniżej tekst błogosławieństwa stołu:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 13471350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w
Jezusie Chrystusie względem was.
Albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić?
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o
Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy
łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach
przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi,
spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i
w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
5. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (12 kwietnia 2020 r.) nie odbędzie się Msza rezurekcyjna
o godz. 6.00 z procesją rezurekcyjną.

Sprawowanie sakramentów świętych i przebieg uroczystości pogrzebowych w czasie epidemii

1. Jeśli nie ma niebezpieczeństwa śmierci, chrzty z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego należy
przełożyć na dalszy czas.

2. Termin sakramentu bierzmowania w naszej parafii zostaje przełożony na czerwiec 2020 r.
3. W czasie trwania stanu epidemii osoby uczestniczące w liturgii Mszy Świętych za pomocą mediów
mogą korzystać z daru Komunii duchowej.
Jak przyjmuje się Komunię duchową?
Pierwszym krokiem jest wzbudzenie pragnienia przyjęcia Komunii duchowej. Nie chodzi o to, by
wygenerować w sobie jakieś płomienne uczucia czy wielkie emocje, ale o akt wiary i woli. Czasami uczucia
się pojawiają i nie należy ich odrzucać, tylko przyjąć jako pewien fakt, ale wcale nie muszą się pojawiać.
Drugi krok, to samo przyjęcie takiej Komunii duchowej.
Można temu wydarzeniu nadać formę osobistej „liturgii”. Wtedy należy:
•

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…”

•

zaprosić Jezusa do swojego serca.

Ale może ono mieć bardzo prostą formę krótkiej modlitwy, zwłaszcza kiedy w niesprzyjających
okolicznościach chcemy się zjednoczyć ze Zbawicielem. Przykładowo:
Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię
obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!
albo
O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko
i pragnę Cię posiadać w mej duszy.
Warto jednak zadbać, by dokonywało się to w skupieniu i w spokoju. By okazać szacunek temu, co wówczas
następuje. Nie będzie przesadą, jeśli osoba przyjmująca Komunię Świętą duchową uklęknie (jeśli stan
zdrowia na to pozwala), by także ciałem podkreślić wagę tego wydarzenia.
4. W miarę możliwości – należy odłożyć spowiedź wielkanocną na czas po ustaniu stanu epidemii. W
Polsce spowiedź i Komunia Święta wielkanocna mogą być praktykowane przez wiernych aż do
uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku). Gdy nie można przyjąć rozgrzeszenia
sakramentalnego od kapłana, w przypadku zagrożenia życia istnieje możliwość wzbudzenia w sobie
aktu żalu doskonałego (jest to żal za wszystkie popełnione grzechy z miłości do Pana Boga) z intencją

przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy będzie to możliwe. W takiej sytuacji wierni otrzymują
przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych.
5. Sprawowanie

sakramentu

namaszczenia

chorych

należy

ograniczyć

do

przypadków

niebezpieczeństwa śmierci. W Pierwszy Piątek Miesiąca nie odbędą się wizyty u chorych (wizyty u
chorych odbywają się jedynie w przypadku zagrożenia życia). Nie odbędzie się również spowiedź
pierwszopiątkowa dzieci.
6. Jakkolwiek pogrzeb jest okolicznością smutną dla bliskich i rodziny zmarłego, w planowaniu
uroczystości pogrzebowych należy zachować przepisy sanitarne władz państwowych, także
obowiązujące w przypadku osób zmarłych na choroby zakaźne. W uroczystości może zatem wziąć
udział jedynie najbliższa rodzina zmarłego (maksymalnie 5 osób), którą prosi się o poinformowanie
innych o tym zarządzeniu, wynikającym z przepisów władz państwowych. Innych zachęca się do
ofiarowania modlitwy, a także Mszy Świętej za zmarłego. Przypominamy o zakazie otwierania trumny,
zarówno w świątyni, jak i na cmentarzu. Nie wolno w czasie stanu epidemii organizować modlitwy w
domu oraz konduktu pogrzebowego na cmentarz.
7. Osoby, które są objęte kwarantanną, nie mogą uczestniczyć w liturgii i nabożeństwach w kościołach.

Sprawy kancelaryjne

Należy ograniczyć kontakty osobiste w kancelarii parafialnej. W kancelarii załatwiamy tylko sprawy
najpilniejsze, np. pogrzeb (w kancelarii może przebywać tylko jedna osoba). Wiele spraw można załatwić
telefonicznie lub mailowo, np. zamawianie Mszy Świętych, sprawy ogólne. Pozostałe sprawy związane z
dokumentami przełóżmy na późniejszy czas.

Kontakt:
ZADZWOŃ
Kancelaria: (56) 493 81 88
Ks. proboszcz: 516 025 839

ADRES
Osiek 69
87-340 gm. Osiek, pow.
Brodnica
Kujawsko-pomorskie
NAPISZ
e-mail: bednarskist@wp.pl

Strona internetowa: https://www.parafiawniebowzieciaosiek.pl/

Prosimy o przekazywanie tych informacji członkom rodziny i tym, z którymi mamy kontakt!

