
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30 maja – 6 czerwca 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 po-
zostanie w domach. Niech w tej sytuacji świętowanie Dnia Pańskiego wyrazi się w oso-
bistej 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 cho-
robą; o ochronę przed pandemią; za zmarłych; i przede wszystkim o zatrzymanie trage-
dii epidemii. 

 Dziś, w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – kończy się okres przyjęcia Komunii św. 

Wielkanocnej. 

 Dziś o 17:00 zapraszamy na nabożeństwo majowe. 

 W czerwcu, po Mszy św. wieczornej w dni powszednie będziemy odprawiać krótkie na-

bożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 W 1. czwartek miesiąca zapraszamy o 18:00 na Eucharystię w intencji powołanych. 

W 1. piątek – o 7:00 Msza św. i nabożeństwo ku czci NSPJ, natomiast w 1. sobotę – 

o 8:00 Msza św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP. 

 Nie będzie jeszcze w tym miesiącu odwiedzin chorych. Jeżeli ktoś z naszych chorych 

pragnie posługi duszpasterskiej, prosimy o indywidualne zgłoszenie. 

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

 W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało). 

Z racji trwającej epidemii będzie ona wyglądała inaczej, niż zazwyczaj. Nie będzie pro-

cesji w tradycyjnym jej rozumieniu. Jednak po Mszy św. o godzinie 8:00 księża wyjdą 

z Najświętszym Sakramentem na wszystkie ulice naszej parafii. Ideą procesji jest zaw-

sze nawiedzenie przez Pana Jezusa pod postacią chleba naszych codziennych miejsc ży-

cia i pracy. I to chcemy przeżyć. Zachęcamy do przyozdobienia okien, także do stanięcia 

– czy to w oknie, czy na balkonie, czy przed domem, aby w ten sposób oddać hołd Panu 

Jezusowi, wyznać wiarę, przyjąć błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.  Każ-

demu księdzu będzie towarzyszył ministrant z dzwonkiem oraz ze światłem. Plan przej-

ścia jest wywieszony w gablotce i na stronie internetowej. 



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

kramentu. 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: 

- wtorek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 

W czwartek, z racji uroczystości, kancelaria będzie nieczynna. 

 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. 

 W dniach od 2 do 7 sierpnia ks. Tomasz organizuje wycieczkę w Alpy Bawarskie szla-
kiem zamków Ludwika Bawarskiego. Koszt to 1400 zł i 100 euro. Szczegóły i zapisy u ks. 
Tomasza. 


