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1. W związku ze stanem epidemii, wszystkie celebracje Triduum Paschalnego będą sprawowane
bez udziału wiernych. Uczestnictwo w samych liturgiach Triduum (Wielki Czwartek, Wielki
Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie
wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Obowiązkowy jest natomiast udział we Mszy Świętej w
Niedzielę Palmową i Niedzielę Zmartwychwstania. Dlatego Metropolita Gdański przypomina o
udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, która obowiązuje
do odwołania, i jednocześnie zachęca do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez
transmisje w środkach społecznego przekazu.
2. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Wyjątkowo w tym roku nie będzie adoracji
Najświętszego Sakramentu w „Ciemnicy”. Wiernych prosimy o odprawienie Drogi Krzyżowej i
uklęknięcie przed Krzyżem w domach rodzinnych.
3. W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów. Zaleca się obrzęd
błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, którego tekst można
pobrać ze strony parafialnej.
4. W Wielkanoc, Msza Rezurekcyjna o godz. 6.00, nie będzie poprzedzona procesją. Na
zakończenie celebrans udzieli całej parafii błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
5. Może okazać się niemożliwą spowiedź przed Wielkanocą. Obowiązek ten trzeba będzie odłożyć
na później, gdy minie zagrożenie epidemią. W sytuacji granicznej, zagrożenia chorobą lub
śmiercią, gdy nie ma możliwości spowiedzi, należy wzbudzić żal za grzechy, motywowany
miłością i szacunkiem wobec Boga. Taki żal, zwany doskonałym, gładzi wszystkie grzechy.
Później jednak grzechy należy wyznać podczas spowiedzi. Przypominamy, że na wypełnienie
przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest
czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 7 czerwca.
6. Możliwość spowiedzi w archikatedrze od poniedziałku do piątku, od 15.00 do 17.00 w Kaplicy
Mariackiej.
7. W czasie epidemii zachęcamy do przyjmowania Komunii św. na rękę.
8. Papież Franciszek udziela na czas epidemii odpustu zupełnego następującym
osobom:Pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie gesty życzliwości i materialną troskę o
utrzymanie Archikatedry Oliwskiej. Dzięki Państwa wpłatom możemy kontynuować pomoc
osobom objętym pomocą Parafialnego Zespołu Caritas, uregulować bieżące faktury oraz
wypłacać pensje pracownikom świeckim. Bez Państwa wsparcia w obecnej sytuacji byłoby to
niemożliwe. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać!
Zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, pracownikom służby
zdrowia, rodzinom osób chorych
Umierającym, zwłaszcza gdy nie mogli wyspowiadać się i przyjąć sakramentu
namaszczenia chorych oraz Komunii św. w formie Wiatyku.
Modlącym się przed Najświętszym Sakramentem, odprawiającym także w warunkach
domowych: Drogę Krzyżową, różaniec, czytającym przez pół godziny Pismo Święte.
9. Pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie gesty życzliwości i materialną troskę o
utrzymanie Archikatedry Oliwskiej. Dzięki Państwa wpłatom możemy kontynuować pomoc
osobom objętym pomocą Parafialnego Zespołu Caritas, uregulować bieżące faktury oraz
wypłacać pensje pracownikom świeckim. Bez Państwa wsparcia w obecnej sytuacji byłoby to

niemożliwe. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać! Nr konta Parafii: 76 1240
1242 1111 0000 1587 1325.

