
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 – 10 stycznia AD 2021 

 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 wszyst-

kich, 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 Eucharystii w mediach.  

Jednocześnie na ten czas obostrzeń, w niedzielę wprowadzona została dodatkowa Msza św. o go-

dzinie 12:15. Serdecznie zapraszamy! 

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

łach. Możliwość wyspowiadania się jest 30 minut przed każdą Mszą św. 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 koronawi-

rusem; o mądre decyzje dla rządzących; o uwolnienie od lęku przed chorobą; o ochronę przed pan-

demią; za zmarłych; i przede wszystkim o zatrzymanie tragedii epidemii. 

 Dziś o godzinie 17:00 zapraszamy na nabożeństwo kolędowe (szczególnie – ul. Wor-
pie 49-53). 

 W środę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Pamiętajmy 
w tym dniu o obowiązku uczestnictwa w Eucharystii. U nas Msze święte – w normal-
nym porządku niedzielnym. 
W tym dniu na wszystkich Mszach świętych będziemy się modlić w intencji wszyst-
kich, którzy w tym roku mieli pragnienie przyjęcia duszpasterskich odwiedzin kolę-
dowych. Kolekta w święto Trzech Króli będzie tegoroczną kolekta kolędową. 

 W sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym odbędzie się nauka przed-
chrzcielna. 

 W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego 
Sakramentu. W tym czasie można się też wyspowiadać. 

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

 Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.  

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy wszel-
kich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy o dalszą po-
moc – codziennie od godz. 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 



 Nie mamy w tym roku tradycyjnie rozumianej kolędy, czyli odwiedzin duszpaster-
skich w domach. Natomiast chcemy Was zaprosić do wspólnego kolędowania i mo-
dlitwy o Boże błogosławieństwo dla naszych domów tutaj, w kościele. 

W tym tygodniu proponujemy następujący porządek tych spotkań: 

• 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 

 


