Ogłoszenia Parafialne na 19 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenia Parafialne –

Niedziela Miłosierdzia Bożego „A”

19 kwietnia 2020 roku.

1. Dzisiaj – w II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto Bożego Miłosierdzia. Z wielką
pokorą i wdzięcznością uświadamiamy sobie ogrom Bożej dobroci i miłosiernej łaskawości
względem każdego z nas. W łączności z Mszą św. o godz. 18,oo Koronka do Bożego
Miłosierdzia. Dzisiaj też rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

2. Od poniedziałku 20 kwietnia będą obowiązywać nowe zasady udziału wiernych w Mszach
św. i nabożeństwach w świątyni pozwalające, aby
na 15 m 2
obecny był 1 wierny
. W związku z tym Msze św. w ciągu tygodnia będą w Kościele Nawiedzenia, a w soboty
wieczorem i w niedziele w Kościele Zasadniczym.

3. W związku z trwającymi nadal ograniczeniami informujemy, że tegoroczną uroczystość
I Komunii św. przenosimy na 20 i 27 września br. jeżeli będą odpowiednie warunki
umożliwiające przygotowanie dzieci i przeprowadzenie tej uroczystości. Planowany na
7 maja termin bierzmowania młodzieży uzależniony jest od decyzji władz oświatowych
wznawiającej zajęcia dydaktyczne w szkołach.

4. W związku z pandemią koronawirusa odwołujemy odwiedziny chorych planowane na 2 maja.

5. Przypominamy, że Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałku do czwartku w godz.

1/2

Ogłoszenia Parafialne na 19 kwietnia 2020 r.

16,oo-17,oo; a w piątki i soboty w godz. 11,oo-12,oo wyłącznie w sprawach pogrzebowych i
zarezerwowanych intencji mszalnych. Pozostałe sprawy załatwiamy po telefonicznym
uzgodnieniu w godz. urzędowania. Przypominamy, że rezerwacje Mszy św., które na 2 tyg.
przed terminem nie zostaną potwierdzone będą anulowane. Przypominamy też, że Msze św.
zamówione w niedziele na godz. 20,oo są odprawiane o godz. 18,oo.

6. W czwartek przypada Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona
Polski
, a w sobotę Święto św. Marka Ewangelisty. Wszystkim Solenizantom
składamy najserdeczniejsze życzenia Bożych łask i orędownictwa Świętych Patronów.

7. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczył śp. Jan Gapiński lat 86, budowniczy
naszego kościoła, którego ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie………………..

8. Na przemieniające nas otwarcie się na Boże Miłosierdzie przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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