
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 – 11 kwietnia AD 2021 

 W związku z aktualnymi wytycznymi epidemicznymi obecnie w naszym kościele może 
przebywać 50 osób jednocześnie. 

 Bardzo prosimy, aby wykorzystywać TYLKO miejsca oznaczone napisem „tu można 
siadać”. Jest ich 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 koronawirusem; 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 na godzinę 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory Wielkanocne. Jutro 

Nieszporów nie będzie. 

 Słowa ogromnej wdzięczności kierujemy do tych wszystkich, którzy w minionym 

tygodniu przyczynili się do pięknego przygotowania Świąt, oprawy liturgicznej, 

muzycznej, dekoratorskiej, także sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo 

prosimy o dalszą pomoc codziennie rano od 9:00. 

 Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny msze święte w porządku niedzielnym. Jest to 

dzień modlitwy w intencji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

 We wtorek nie będzie Mszy św. szkolnej. 

 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. 

 Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu 

katechetycznym. 

 W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego 

Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. 

Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- czwartek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00;  

We wtorek kancelaria jeszcze nie będzie czynna. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


