
Ogłoszenia Duszpasterskie 

--- Dzisiaj  Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Rozpoczyna się Wielki Tydzień. 

 W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę liturgię rozpoczynamy o godz. 18.00.  

--- W Wielki Piątek adoracja Najświętszego Sakramentu będzie do godz. 21.00.  

natomiast w Wielką Sobotę od godz. 9.00 do 18.00.  

--- Przypominamy o obowiązku zachowania postu i wstrzemięźliwości w Wielki Piątek. 

--- Z powodu epidemii panującej w naszym kraju w Wielkim Tygodniu zostają odwołane: 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy w Wielki Czwartek 

 Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę 

 Procesja Rezurekcyjna w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 

--- Modlitwa do Błogosławieństwa pokarmów w Wielką Sobotę, którą możemy odmówić  

w domu została umieszczona na naszej parafialnej stronie internetowej oraz wydrukowana 

 i zawieszona w gablocie parafialnej.  

--- W związku z zaistniałą sytuacją wirusową w naszym kraju w oparciu o rozporządzenie 

Ministerstwa i KEP -  I Komunia Święta, która miała odbyć się 17 maja w naszej parafii 

zostaje nieodwołalnie przesunięta na 11 października o godz. 12.00. Także Sakrament 

Bierzmowania zostaje przesunięty na przyszły rok na 16 maja.  

--- Przypominamy, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa w Polsce, 

zgodnie z zarządzeniem organów państwowych, podczas wszelkich obrzędów 

sprawowanych wewnątrz kościoła czy kaplicy (msza święta, nabożeństwa, spowiedź święta  

i inne sakramenty) może przebywać jednorazowo maksymalnie do 5 osób. Prosimy  

o przestrzeganie tych wytycznych. Pierwszeństwo w uczestniczeniu we Mszy Św. mają Ci 

parafianie, którzy zamówili intencje mszalną.  

--- Wyrażamy naszą wdzięczność tym wszystkim, którzy zamawiają intencje mszalne  

w naszym Kościele Parafialnym. Zgłaszajmy wcześniej intencje związane z różnymi ważnymi 

rocznicami.  Pięknym darem dla naszych zmarłych jest msza św. gregoriańska.  

--- Kancelaria parafialna ze względu na wprowadzoną kwarantannę w tym tygodniu jest 

nieczynna. W sprawach bardzo ważnych można zgłosić się po Mszy Św. o godz. 18.00.  

W pilnych sprawach także możemy dzwonić pod numer: 725 102 105   

--- Bardzo prosimy do pomocy w budowie Bożego Grobu mężczyzn z naszej parafii. Prace 

rozpoczniemy we wtorek o godz. 9.00 

--- Wszystkim parafianom, którzy przyczynili się  tym tygodniu za  utrzymanie porządku   

w naszej Świątyni i wokół niej -  składamy serdeczne Bóg zapłać.  

--- Do nabycia jest prasa katolicka na stoliku przy wyjściu z kościoła – Źródło, Niedziela  

i Gość Niedzielny.  

--- Aktualne ogłoszenia wraz z ogłoszeniami parafialnymi można znaleźć na naszej 

parafialnej stronie internetowej.  

--- Wszystkim parafianom, gościom, solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu 

łask Bożych, opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona św. Andrzeja Boboli. 


