
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 8 – 15 listopada, AD 2020 

 W związku z aktualnymi wytycznymi epidemicznymi obecnie w naszym kościele 

może przebywać 75 osób jednocześnie. 

 Bardzo prosimy, aby wykorzystywać TYLKO miejsca oznaczone napisem „tu 

można siadać”. Jest ich dokładnie tyle, ile trzeba. 

 Ciągle aktualna jest dyspensa ks. Biskupa od udziału w niedzielnej Eucharystii, 

więc prosimy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek objawy infekcji nosa, gardła 

itp. o pozostanie w domach. Niech w tej sytuacji świętowanie Dnia Pańskiego 

wyrazi się w osobistej modlitwie, lekturze Pisma świętego czy transmisji Euchary-

stii w mediach. 

 Jednocześnie na ten czas obostrzeń w niedzielę wprowadzamy dodatkową Mszę 

św. o godzinie 12:15. Serdecznie zapraszamy! 

 Dziś o godzinie 17:00 zapraszamy na ostatni różaniec za ++ zalecanych. 

 We wtorek na 16:30 zapraszamy na Mszę św. szkolną dzieci szkoły podstawo-
wej. 

 W środę, w dniu Święta Niepodległości o godzinie 10:00 odprawimy Mszę św. 
w intencji Ojczyzny.  

 W piątek przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawiona zostanie Msza 
św. w intencji Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, po niej zaś – Różaniec Fatimski. 

 W związku z nasileniem się zachorowań na COVID 19, nie spowiadamy w konfe-

sjonałach. Możliwość wyspowiadania się jest o normalnych porach w drugiej za-

krystii. 

 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 uzdrowienie 

chorych z koronawirusem; o mądre decyzje dla rządzących; o uwolnienie od lęku 

przed chorobą; o ochronę przed pandemią; za zmarłych; i przede wszystkim o za-

trzymanie tragedii epidemii. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 
- piątek od 15:30 do 17:00. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 

wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy 

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



 Dziś po Mszach świętych, zgodnie z Instrukcją Episkopatu, po mszach świętych 
zostanie przeprowadzona zbiórka na Kościół w Potrzebie, czyli pomoc katolikom 
prześladowanym w świecie. 
Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


