
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 – 14 czerwca AD 2020 

 Dziś o 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory o Trójcy Przenajświętszej. 

 Dziś kończy się okres przyjęcia Komunii św. Wielkanocnej. 

 W czerwcu, po Mszy św. wieczornej w dni powszednie odprawiamy krótkie 

nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa 

(Boże Ciało). Z racji trwającej epidemii będzie ona wyglądała inaczej, niż za-

zwyczaj. Nie będzie procesji w tradycyjnym jej rozumieniu. Jednak po Mszy 

św. o godzinie 8:00 wszyscy księża wyjdą z Najświętszym Sakramentem na 

wszystkie ulice naszej parafii. Ideą procesji jest zawsze nawiedzenie przez 

Pana Jezusa pod postacią chleba naszych codziennych miejsc życia i pracy. 

I to chcemy przeżyć. Zachęcamy do przyozdobienia okien, także do stanięcia 

– czy to w oknie, czy na balkonie, czy przed domem, aby w ten sposób od-

dać hołd Panu Jezusowi, wyznać wiarę, przyjąć błogosławieństwo Najświęt-

szym Sakramentem.  Każdemu księdzu będzie towarzyszył ministrant 

z dzwonkiem oraz ze światłem. Plan przejścia jest wywieszony w gablotce 

i na stronie internetowej. 

 Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu ka-

techetycznym. 

 W sobotę przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawimy Mszę św. 

w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, po niej zaś – Różaniec Fatimski. 

 Zmieniły się ograniczenia epidemiczne. Nie mamy ograniczenia ilości osób, 

jednak pamiętajmy o utrzymywaniu bezpiecznej odległości od siebie (dekret 

mówi o odległości 2 m). 

Przed wyjściem z kościoła prosimy o odwrócenie do przodu karteczki z napi-

sem „tu można siadać”, co pozwoli nam zorientować się o potrzebie dezyn-

fekcji tego miejsca. 

 Z dniem dzisiejszym Ks. Biskup odwołuje dotychczasową dyspensę od 

udziału w niedzielnej Eucharystii. Jednocześnie nadal bez zaciągania grze-

chu ciężkiego mogą fizycznie nie uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. osoby 

starszym, z objawami infekcji i te, które czują obawę przed zarażeniem. 

 W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Naj-

świętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakra-

mentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą 

Mszą św. 

 Dla chcących się pomodlić, kościół jest otwarty przez cały dzień – otwarte 

jest wejście od strony domu katechetycznego. 



 Zachęcamy do podejmowania w domach modlitwy: za lekarzy; o uzdrowie-

nie chorych z koronawirusem; o mądre decyzje dla rządzących; o uwolnie-

nie od lęku przed chorobą; o ochronę przed pandemią; za zmarłych; 

i przede wszystkim o zatrzymanie tragedii epidemii. 

 W kancelarii można zamawiać intencje mszalne na rok 2021. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:  

- wtorek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 

W czwartek z racji uroczystości, kancelaria będzie nieczynna. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 

wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Pro-

simy o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. 


