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 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 sia-

dać”. Jest ich dokładnie tyle, ile trzeba. 

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

simy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek objawy infekcji nosa, gardła itp. o pozosta-

nie w domach. Niech w tej sytuacji świętowanie Dnia Pańskiego wyrazi się w osobistej 

modlitwie, lekturze Pisma świętego czy transmisji Eucharystii w mediach.  

Jednocześnie na ten czas obostrzeń, do końca listopada, w niedzielę wprowadzona zo-

stała dodatkowa Msza św. o godzinie 12:15. Serdecznie zapraszamy! 

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

łach. Możliwość wyspowiadania się jest o normalnych porach w drugiej zakrystii. 

 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 zatrzymanie tragedii epi-

demii. 

 Dziś o godzinie 17:00 zapraszamy na niedzielne Nieszpory. 

 Za względu na zagrożenie epidemiczne odwołujemy tymczasowo wtor-
kowe Msze św. szkolne. Chętne dzieci z rodzicami zapraszamy na Mszę św. 
we wtorek o godzinie 18:00. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej chcemy zaprosić wszystkich chętnych 
do modlitwy w dwóch ważnych na dziś dla nas intencjach: o ustanie epide-
mii i uzdrowienie dla chorych; oraz o jak najszybszy remont naszego ko-
ścioła. W najbliższy wtorek zapraszamy Was do modlitwy różańcowej w 
tych intencjach. Ufamy, że modlitwa z wiarą jest w stanie poruszyć każdą 
górę i drzewo, a nas otworzyć na Boże prowadzenie i błogosławieństwo. 

 W przyszłą niedzielę, na godzinę 11:00 zapraszamy do włączenia się w Mszę 
św. w intencji rodzin naszej parafii. Po Mszy św. będzie krótkie nabożeń-
stwo przed Najświętszym Sakramentem oraz możliwość przyjęcia indywidu-
alnego błogosławieństwa dla rodzin. Bardzo prosimy chętne rodziny do włą-
czenia się w przygotowanie tej liturgii. 

 Od przyszłej niedzieli po Mszach świętych będzie można nabywać świece 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzane, jak co roku przez „Ca-
ritas”. 



 Od przyszłej niedzieli po Mszach świętych Siostry pod chórem będą rozpro-
wadzać opłatki. 

 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. Pro-

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

 Kolekta dziś przeznaczona jest na Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Rusi-
nowicach. Dziś po Mszach świętych – zbiórka na Caritas Diecezji. Bóg zapłać 
za wszystkie ofiary. 


