
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20 – 27 grudnia, AD 2020 

 W związku z aktualnymi wytycznymi epidemicznymi obecnie w naszym kościele może przeby-

wać 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 do-

mach. Niech w tej sytuacji świętowanie Dnia Pańskiego wyrazi się w osobistej modlitwie, lek-

turze 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 konfe-

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

krystii. Dziś spowiadamy, jak zwykle – pół godziny przed każdą Mszą świętą. 

W poniedziałek, wtorek i środę – spowiedź rano – przed Mszą św. od 6:30 i po 

Mszy św. do 8:00 (jeżeli będzie trzeba, to dłużej), oraz po południu – od 16:00 

do 19:30, z wyjątkiem czasu Mszy św. 

W czwartek – spowiedź od 6:30 do 11:00 oraz od 13:00 do 14:00. 

Jeżeli ktoś nie zdąży przed Świętami, w trakcie i po Świętach będzie możliwość 

wyspowiadania się o zwykłych porach. 
 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 koro-

nawirusem; o mądre decyzje dla rządzących; o uwolnienie od lęku przed chorobą; o ochronę 

przed pandemią; za zmarłych; i przede wszystkim o zatrzymanie tragedii epidemii. 

 Dziś o godzinie 17:00 zapraszamy na Nieszpory połączone z poświęceniem 
opłatków wigilijnych. 

 Zapraszamy na MSZE ŚW. RORATNIE (czyli Mszę św. o Matce Bożej w Adwencie) 
od poniedziałku do środy o godz. 17:00. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy wszystkich chętnych do modli-
twy w dwóch ważnych na dziś dla nas intencjach: o ustanie epidemii i uzdrowie-
nie dla chorych; oraz o jak najszybszy remont naszego kościoła. W najbliższy 
wtorek zapraszamy Was do modlitwy różańcowej w tych intencjach.  

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

 Po Mszach świętych Siostry pod chórem rozprowadzają opłatki. 

 Kancelaria Parafialna w tym tygodniu jest czynna tylko we wtorek od 9:00 do 
11:00. 



 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 

wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym.  

W najbliższych dniach prosimy o szczególną pomoc w przygotowaniu kościoła na 

Święta – jutro od rana będziemy montować szopkę, a wieczorem ustawiać cho-

inki. Każda para rąk jest potrzebna i pomocna! (jutro, do choinek zapraszamy 

Młodych – począwszy od klasy 7., aż po 8. klasę wnuków) ☺ 

 Zachęcamy do właściwego przeżycia wieczoru wigilijnego w rodzinach – święta 
Narodzenia Pańskiego są jedynymi świętami, których obchód zaczynamy tą „li-
turgią rodzinną”. Niech w naszych domach nie zabraknie przy wieczerzy wspólnej 
modlitwy, odczytania fragmentu Ewangelii, łamania się pobłogosławionym 
opłatkiem i śpiewu kolęd. Natomiast kompletnym nieporozumieniem byłaby 
przy wigilijnym stole obecność alkoholu. 

 Żebyśmy mogli zmieścić się w naszym kościele przez święta, zachowując limity 

sanitarne, będziemy mieli więcej Mszy św. I tak: w czwartek, 24 grudnia, w Wigi-

lię Bożego Narodzenia o 16:00 odprawimy Mszę św. Wigilijną Uroczystości Naro-

dzenia Pana Jezusa. Następnie – Pasterka: o 22:00 i o 24:00. W Uroczystość Bo-

żego Narodzenia Msze święte będą w bieżącym porządku niedzielnym: o 7:30, 

9:15, 11:00, 12:15 i 18:00. 

Bardzo prosimy, aby każdy wybrał sobie jedną Mszę św. (jeżeli ktoś będzie wie-

czorem albo w nocy, nie przychodzi już w ciągu dnia). 

 Zapraszamy w piątek na godzinę 17:00 na Nieszpory Kolędowe – przyjdźmy 
wspólnie wyśpiewać naszą świąteczną radość z narodzenia Pana. 

 W przyszłą niedzielę obchodzone jest Święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Zapra-
szamy do włączenia się o godzinie 12:15 w Mszę św. w intencji rodzin naszej pa-
rafii. Po Mszy św. będzie krótkie nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem 
oraz możliwość przyjęcia indywidualnego błogosławieństwa dla rodzin. Bardzo 
prosimy chętne rodziny do włączenia się w przygotowanie tej liturgii. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

  



 Nie będzie w tym roku tradycyjnie rozumianej kolędy, czyli odwiedzin duszpa-
sterskich w domach. Natomiast chcemy Was zaprosić do wspólnego kolędowa-
nia i modlitwy o Boże błogosławieństwo dla naszych domów tutaj, w kościele. 

Proponujemy następujący porządek tych spotkań: 

• Braci Śniadeckich .......... sobota, 26 grudnia, 17:00 

• Miechowicka ................. niedziela, 27 grudnia, 17:00 

• Karlika ........................... poniedziałek, 28 grudnia, 17:00 

• Popiełuszki .................... poniedziałek, 28 grudnia, po Mszy św. wieczornej 

• Konstytucji 63-84 .......... wtorek, 29 grudnia, 17:00 

• Konstytucji 85-88 .......... wtorek, 29 grudnia, po Mszy św. wieczornej 

• Konstytucji 90 ............... środa, 30 grudnia, 17:00 

• Konstytucji 101 ............. środa, 30 grudnia, po Mszy św. wieczornej 

• Worpie 45 ..................... piątek, 1 stycznia, 17:00 

• Worpie 47 ..................... sobota, 2 stycznia, po Mszy św. wieczornej 

• Worpie 49-53 ................ niedziela, 3 stycznia, 17:00 

• Worpie 1-13 .................. poniedziałek, 4 stycznia, 17:00 

• Worpie 15-27 ................ poniedziałek, 4 stycznia, po Mszy św. wieczornej 

• Worpie 29-43 ................ wtorek, 5 stycznia, 17:00 

• Worpie 2-12 .................. wtorek, 5 stycznia, po Mszy św. wieczornej 

• Stary Karb ...................... środa, 6 stycznia, 17:00 

W dniu 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, na wszystkich Mszach 
świętych będziemy się modlić w intencji wszystkich, którzy w tym roku mieli 
pragnienie przyjęcia duszpasterskich odwiedzin kolędowych. 

 

 

 

 


