
Ogłoszenia 14 – 21 listopada 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. 

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

Zalecki można składać w zakrystii. 

 Czwartek jest dla nas zawsze przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia 
Sakramentu Eucharystii. Chcemy Was zaprosić do trwania przy Panu Jezusie 
Eucharystycznym w każdy czwartek – rano po Mszy św. do godziny 11:00, oraz po 
południu – od godziny 15:00, do wieczornej Mszy św. 
Żeby nie zdarzały się takie sytuacje, że o jakiejś godzinie będzie wiele osób 
modlących się, a kiedy indziej nie będzie nikogo, dlatego proponujemy, aby 
wpisywać się na określone godziny wg schematu, który jest wyłożony przy 
wejściach do kościoła. Wystarczy w wybranym miejscu wpisać swoje imię, albo 
nawet przydomek, żeby było wiadome, że dana godzina już jest „obstawiona”. 
W miarę możności zapisujmy się na godziny, w których nie ma jeszcze nikogo. 

 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: 

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

- piątek od 15:30 do 17:00. 

 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. 

 Dziś po Mszach świętych, zgodnie z Instrukcją Episkopatu, po mszach świętych 

zostanie przeprowadzona zbiórka na Kościół w Potrzebie, czyli pomoc katolikom 

prześladowanym w świecie. 

Za tydzień po Mszach Świętych zostanie przeprowadzona zbiórka na finansowanie 

działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego. 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


