
Ogłoszenia 26 września – 4 października AD 2021 

 W myśl obecnych ograniczeń sanitarnych w kościołach może być zajętych 3/4 
miejsc (nie licząc osób w pełni zaszczepionych). Dla naszego kościoła spokojnie 
może to oznaczać sumę 400, a nawet 500 osób. Jednak przypominamy, że nadal 
mamy obowiązek używania maseczek i dezynfekcji rąk. Bardzo prosimy 
o dostosowanie się do tych wymagań. 

 Dziś o godzinie 17:00 zapraszamy na Nieszpory niedzielne. 

 Dzieci i młodzież szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną we 
wtorek, o godzinie 16:30. 

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

 Od piątku zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, w dni 

powszednie o godz. 17:15, natomiast w niedziele o godzinie 17:00. Pamiętajmy, 

że modlitwa różańcowa odprawiana we wspólnocie rodziny czy Kościoła daje 

nam możliwość zyskania odpustu zupełnego. 

 W tym tygodniu przypadają 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zapraszamy do 

przyjęcia sakramentów świętych, a także do udziału w nabożeństwach:  

w piątek o 7:00 Msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a 

w sobotę – o 8:00 Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej 

Maryi Panny. 

 W sobotę będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian z posługą 

sakramentalną. Prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii. 

 Przeprowadzamy dziś wybory do nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Kartki 

do głosowania są wyłożone na stolikach przy wejściu do kościoła. Prosimy, ażeby 

zaznaczyć TRZY nazwiska i kartkę włożyć do koszyczka obok. 

 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, z powodu wyjazdu, kancelaria będzie nieczynna. 



 Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu 

pomagali przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom 

katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


