
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 – 20 czerwca AD 2021 

 Zmieniły się ograniczenia sanitarne. Obecna definicja mówi, że w kościołach może być 
zajętych połowa miejsc (nie licząc osób w pełni zaszczepionych). Dla naszego kościoła 
spokojnie może to oznaczać sumę 300, a nawet 400 osób. Jednak przypominamy, że 
nadal mamy obowiązek używania maseczek i dezynfekcji rąk. Bardzo prosimy o do-
stosowanie się do tych wymagań. 

 Od przyszłej niedzieli, 20 czerwca, przestaje obowiązywać dyspensa od udziału w nie-
dzielnej Eucharystii. Oznacza to, że zawinione opuszczenie niedzielnej Mszy św. jest 
grzechem ciężkim. 

 Msza św. o godzinie 12:15 będzie odprawiana tylko do końca czerwca. 

 Dziś przypada dzień fatimski. Zapraszamy na godzinę 18:00 na Mszę św., a po niej – na 
Różaniec Fatimski. 

 Dziś nie będzie Nieszporów. 

 W czerwcu, po Mszy św. wieczornej w dni powszednie odprawiamy krótkie nabożeń-

stwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

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

 Mszę św. za ++ Parafian i ++ zalecanych odprawimy w środę o godzinie 18:00. Zalecki 
można składać w zakrystii. 

 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. 

 W kancelarii można już zamawiać intencje mszalne na rok 2022. 

 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. 

 W ramach akcji „Wielkie Sprzątanie Śląskich Lasów i Stawów” jesteśmy wszyscy zapro-

szeni do włączenia się w sprzątanie zielonego terenu przy stawie Malek – za ogród-

kami działkowymi w sobotę 19 czerwca od godziny 11:00. Organizatorzy przewidują 

przy tej okazji także atrakcje muzyczne, sportowe, animacyjne, plastyczne i strefę ga-

stro. 


