
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14 – 21 lutego 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 

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 Eucharystii w mediach.  

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

o godzinie 12:15. Serdecznie zapraszamy! 

 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 korona-

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

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

 Kazania w naszej parafii głosi dziś ks. Marcin Paś – Diecezjalny Duszpasterz Mło-
dzieży. Po Mszy św. będzie możliwość złożenia ofiary na tworzone dla młodzieży 
dzieła. 

 Dziś rozpoczynają się Dni Eucharystyczne przed okresem Wielkiego Postu, czyli 
tzw. Czterdziestogodzinne Nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem. Dzi-
siaj wystawienie Najświętszego Sakramentu będzie trwało od godziny 13:10 do 
Nieszporów o godzinie 17:00, w poniedziałek i wtorek od rannej do wieczornej 
Mszy św. (z przerwą od 11:00 do 14:00). Zachęcamy do znalezienia chwili na przy-
najmniej krótką modlitwę przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramen-
cie. Kto w tych dniach trwa na adoracji przynajmniej przez pół godziny, może pod 
zwykłymi warunkami zyskać odpust zupełny. 

 Dziś o godzinie 17:00 zapraszamy na nieszpory eucharystyczne. 

 We wtorek o godzinie 16:30 zapraszamy dzieci szkoły podstawowej na modlitwę 
przed Najświętszym Sakramentem. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy wszystkich chętnych do modlitwy 
różańcowej w dwóch ważnych na dziś dla nas intencjach: o ustanie epidemii 
i uzdrowienie dla chorych; oraz o jak najszybszy remont naszego kościoła. 

 W środę przypada Popielec. Tym samym rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. 
W tym dniu obowiązuje nas wszystkich wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, 
a osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 60. roku życia – także post, czyli ograni-
czenie ilości spożywanych pokarmów do jednego posiłku do syta. Post ścisły nie 
dotyczy osób chorych. 
Msze święte z posypaniem głów popiołem – o godz. 7:00, 10:00, 16:30, 18:00. 



 Czas Wielkiego Postu jest czasem pokuty, dobrych postanowień mających nam 
pomóc w pozbyciu się wad i pomnożeniu dobra. Jedną z tradycyjnych i bardzo 
form pokuty podejmowanych w tym okresie jest abstynencja od napojów alkoho-
lowych. Taką ofiarą można pomóc sobie, ale też, w wymiarze duchowym, można 
pomóc komuś, kto sam z alkoholem już sobie nie radzi. 

 W czasie Wielkiego Postu, podobnie jak w latach ubiegłych, codziennie o godzinie 
15:00 będziemy się w kościele modlić Koronką do Miłosierdzia Bożego. Wszyscy, 
którym tylko czas pozwala, są do tej pięknej modlitwy zaproszeni. Jest to jeden ze 
sposobów na owocne przeżycie tego ważnego czasu. 

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Drogę Krzyżową bę-
dziemy odprawiać w piątki o godz. 17:15. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – 
w niedziele o godz. 17:00. 
W czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej tradycyjnie już modlimy się za zmarłych. Za-
lecki z czytelnie wypisanymi imionami naszych zmarłych można składać w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej. 

 W sobotę od 15:00 (od Koronki) zapraszamy na adorację Najświętszego Sakra-
mentu. 

 Sakrament pokuty sprawujemy 30 min. przed każdą Mszą św. oraz w sobotę, od 
godz. 16:00, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Spowiedź odbywa się w 
„drugiej” zakrystii. 

 W sobotę o godzinie 8:00 ks. Tomasz odprawi Mszę św. dziękczynną z okazji swo-
ich urodzin. Natomiast w niedzielę o godzinie 12:15 ks. Konrad odprawi Mszę św. 
dziękczynną z okazji swoich urodzin. Zapraszamy do włączenia się w tę dzięk-
czynną modlitwę. 

 W najbliższym czasie mamy jeszcze sporo wolnych intencji mszalnych. W tej spra-
wie zapraszamy do kancelarii.  

 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 
pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


