
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 9 – 16 maja AD 2021 

 W związku z aktualnymi wytycznymi epidemicznymi obecnie w naszym kościele 
może przebywać 70 osób jednocześnie. 

 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 Euchary-
stii w mediach.  
Jednocześnie na ten czas obostrzeń, w niedzielę wprowadzona została dodat-
kowa 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 za-
trzymanie tragedii epidemii. 

 Przez cały rok w jednej z parafii naszej diecezji trwa całodzienna adoracja Pana 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dziś przypada ona w naszej Parafii. Adora-

cję rozpoczniemy po Mszy świętej o godzinie 12:15, a zakończymy Nieszporami 

Eucharystycznymi o 17:00. W miarę możności prosimy o znalezienie choćby 

chwili na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. 

 Zapraszamy na nabożeństwa majowe. W dni powszednie o godzinie 17:30; 
w niedziele – o 17:00. 

 Wtorkową modlitwę różańcową o ustanie epidemii i uzdrowienie dla chorych; 
oraz o jak najszybszy remont naszego kościoła dołączamy w maju do nabo-
żeństw majowych. 

 We wtorek o godzinie 16:30 zapraszamy dzieci szkoły podstawowej na Mszę św. 
szkolną. 

 W czwartek przypada dzień fatimski. Zapraszamy na godzinę 18:00 na Mszę św. 
i różaniec fatimski. W CZWARTEK NIE BĘDZIE NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO O 
17:30. 

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

szego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu po-

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

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 



 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 
wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy 
o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


