
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM 

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

(„Obrzędy błogosławieństw dost. do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, 

Katowice 2001, nr. 1347-1350) 

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. 

>>>>> ZABIERZ TĘ KARTKĘ DO DOMU! <<<<< 
 

KOMPENDIUM Z ZARZĄDZENIA KS. ARCYBISKUPA WIKTORA 
SKWORCA Z DNIA 25.03.2020 R. 

 

Część I – Eucharystia. 
 

Obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy 
św. aż do odwołania. Nabożnie przeżywajmy udział we Mszach św. 
transmitowanych przez radio, telewizję czy internet.  
Parafia dąży do zorganizowania transmisji internetowej z naszego kościoła.  

Pamiętajmy o codziennej modlitwie i rozważaniu Pisma Św. Msze św.  
w tygodniu, w niedziele i podczas Triduum Paschalnego są bez udziału 
wiernych. Komunię św. przyjmujemy w sposób duchowy.  
Wszystkie Msze św. zamówione w kancelarii zostaną odprawione.  

W ciągu dnia kościół będzie otwarty do indywidualnej modlitwy  
z ograniczeniem do 5 osób jednocześnie przebywających w kościele  
(w tym adoracja piątkowa), w godzinach od 7:00 do 19:00. 

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa  

o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą do Matki Bożej 

Piekarskiej, Lekarki. 
 

Cześć II – Sakrament pokuty i pojednania. 
 

Nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty  
i pojednania (spowiedź św.) w kościele. Można uzyskać stan łaski 
uświęcającej poprzez wzbudzenie żalu doskonałego – wypływający z miłości 
do Boga – i pragnienia uzyskania rozgrzeszenia w sercu. Taki żal „przynosi 
przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie 
przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. 

Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej. 
 

Część III – Wielki Tydzień i Triduum Paschalne.  
 

Celebracje Triduum Paschalnego będą odprawiane bez udziału 

wiernych wg dekretu Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów z dn. 19.03.2020 r., ale w tych samych godzinach jak co roku. 

Zachęcamy do duchowej łączności.  



Nie będzie poświęcenia pokarmów w kościele, można skorzystać  

z propozycji obrzędu poświęcenia pokarmów w domach wg tekstu 

dostępnego w załączniku na stronie internetowej parafii lub na odwrotnej 

stronie niniejszej ulotki.  

Adorację krzyża przeprowadzamy w domowych wspólnotach. 
 

Cześć IV – I Komunia św. 
 

Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi 

komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają 

zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich 

także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).  

Po Wielkanocy: Wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany 

i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte 

 do czasu ustania epidemii.  

Wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan 

epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy 

pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem.  

Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować 

głosowanie lub wola większości. 
 

Cześć V – Pogrzeb. 
 

Pogrzeb będzie odprawiany jedynie na cmentarzu.  

Msza pogrzebowa za zmarłego będzie odprawiana bez udziału wiernych i bez 

trumny (względnie- urny). 

 
 

«Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,  

żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» 

 (J 11, 25-26) 
 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z DUSZPASTERZAMI I CAŁĄ WSPÓLNOTĄ PARAFIALNĄ: 
 

Tel.  32  210 21 69       mail:  pszczyna.krzyz@katowicka.pl  

fb.com/nowafara    www.parafiapszczyna.pl  

 

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘZKICH W SYTUACJI 

NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ W WYJAŚNIENIU  

KS. DR. HAB. JACKA KEMPY Z WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UŚ. 

 

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła  

o konieczności spowiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią 

jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje 

pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej 

spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”. 

Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkich  

w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie żalu 

doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się.  

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy stwierdza: 

„Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem 

doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on 

także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia 

do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Nauka ta opiera się na orzeczeniu 

Soboru Trydenckiego, który w nauce o sakramencie pokuty uczy o skrusze, czyli o żalu 

doskonałym: „…chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy dzięki miłości doskonała  

i pojednuje z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania 

tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu” 

(rozdz. 4). 

Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden sposób wagi 

sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość: do otrzymania przebaczenia 

wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, 

ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie 

spowiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody.  

Przy przypomnieniu tej ostatniej zasady, kierującej uwagę ku przyszłej 

spowiedzi, należy pamiętać, że osoba żałująca za swoje grzechy i pragnąca spowiedzi 

już teraz otrzymuje przebaczenie – „takie samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi, czyli 

otrzymuje łaskę uświęcającą. Może zatem przyjmować Komunię świętą  

(w sposób sakramentalny lub duchowy). 

Co do zachowania zwykłych warunków spowiedzi wypada przypomnieć,  

że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada realizację wszystkich pozostałych warunków: 

rachunku sumienia, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni  

nie wiąże się w tym przypadku z obligatoryjną pokutą nakładaną przez spowiednika,  

to można zakładać, że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej kształt pozostaje w gestii 

osoby jednającej się z Bogiem. 


