
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 6 – 13 grudnia, 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 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, w niedzielę wprowadzona została dodatkowa Msza 

św. o godzinie 12:15. Serdecznie zapraszamy! 

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

w konfesjonałach. Możliwość wyspowiadania się jest o normalnych porach 

w drugiej zakrystii. W takim trybie może być problem z usłużeniem 

wszystkim chętnym przed samymi Świętami, więc prosimy, aby pomyśleć 

o tym wcześniej. 

 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. 

 Zapraszamy na MSZE ŚW. RORATNIE (czyli Mszę św. o Matce Bożej w Ad-
wencie) od poniedziałku do piątku o godz. 17:00, natomiast w sobotę 
o godz. 8:00. 

Oczywiście zapraszamy WSZYSTKICH – także dzieci, młodych i dorosłych. 
Jednak ze względu na uwarunkowania epidemiczne rezygnujemy w tym 
roku z tradycyjnego akcentu na spotkania z dziećmi. Żeby zmieścić się w li-
mitach sanitarnych, zapraszamy: 
- w poniedziałek – dzieci przedszkolne; 
- we wtorek – klasy 1 – 3; 
- w środę dzieci od klasy 4 wzwyż. 
Zachęcamy do przychodzenia na Roraty z lampionami (dzieci) lub świecami 
(dorośli) – jest to piękna tradycja wskazująca na naszą gotowość i oczeki-
wanie na przyjście Pana Jezusa. 

 We wtorek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Pomimo, 

że nie jest to już święto obowiązujące, to jednak gorąco zachęcamy do 



uczestnictwa we Mszy św. o godzinie 7:00 lub 17:00. O 17:00 odprawimy 

Mszę świętą w intencji naszych Sióstr, a także – w intencji Dzieci Maryi, 

dla których jest to święto patronalne.  

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

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

 Wskutek dużego zagrożenia epidemicznego, nie ma regularnych odwie-

dziny chorych, jednak, jeżeli ktoś z naszych chorych i starszych Parafian ma 

potrzebę przyjęcia sakramentów świętych (zwłaszcza, że ta sytuacja trwa 

już dosyć długo), to prosimy o zgłoszenie – chętnie przyjdziemy indywidu-

alnie. Ze względu na reżim sanitarny możemy nie mieć możliwości odwie-

dzenia wszystkich przed samymi świętami, więc prosimy, aby pomyśleć 

o tym wcześniej. 

 Po Mszach świętych można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom rozprowadzane, jak co roku przez „Caritas”. 

 Po Mszach świętych Siostry pod chórem rozprowadzają opłatki. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 
- piątek od 15:30 do 16:30 (Zmiana z powodu Mszy św. o 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. 

 Dziś po Mszach świętych, zgodnie z poleceniem Episkopatu, odbędzie się 
zbiórka na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Bóg zapłać za wszystkie 
ofiary. 


