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- dzisiaj, 3 maja, przypada Niedziela Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza; proszę o modlitwę w intencji 

nowych, świętych powołań do służby Bożej według Bożej woli oraz modlitwę w intencji naszej Ojczyzny;  

 

- cały czas zgodnie z rozporządzeniami państwowymi w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba 

na 15m
2
, tj. w naszej parafialnej świątyni jedynie 8 osób (łącznie z przestrzenią kruchty), związanych z 

intencją danej Mszy Św. (wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę liturgiczną); podczas Mszy Św. 

łączonych zaś do dwóch osób związanych z każdą z intencji); 

 

- nadal obowiązuje udzielona wszystkim wiernym przez Ks. Prymasa dyspensa od uczestnictwa w Mszach 

Świętych niedzielnych i świątecznych (mamy uczestniczyć w transmisjach telewizyjnych i radiowych, jeśli 

nie jest możliwe, czy też wskazane nasze bezpośrednie uczestnictwo); 

 

- w ciągu dnia nasz kościół cały czas jest i będzie otwarty, aby wierni mieli możliwość jego indywidualnego 

nawiedzenia i adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie poza porządkiem Mszy św.; 

 

- za Ks. Prymasem raz jeszcze przypominam, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego 

przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym mamy czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, 

czyli w tym roku aż do 7 czerwca; oznacza to zalecaną możliwość przystąpienia do Komunii Św. w czasie 

późniejszym; zarazem będąc w stanie łaski korzystajmy z daru odpustów; Stolica Apostolska wiernym 

dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, 

członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się 

nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Zob. Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 20 marca 2020 roku);  
 

- przypominam, iż w związku z rządowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji oraz wcześniejszymi 

wskazaniami Ks. Prymasa, uroczystość Pierwszej Komunii w naszej Parafii w obecnym roku została z 

konieczności przełożona; nowy termin uroczystości jest obecnie cały czas konsultowany na odległość wraz 

z Rodzicami dzieci; jeśli będzie to możliwe, zaplanowano także wspólne spotkanie na ten temat; 

 

- w piątek rozpoczęliśmy miesiąc maj; nabożeństwa majowe w tygodniu codziennie po Mszy św. o 17.30 

(w niedziele po Mszy św. sprawowanej o 15.30 a w środy po Mszy św. porannej o godz. 8.00); 

 

- wszystkim Osobom – Przyjaciołom i Sympatykom Parafii, którzy w ostatnim czasie wpłacili na parafialne 

konto naszej Wspólnoty, jakiekolwiek środki finansowe, stanowiące istotną pomoc w rozliczeniu bieżących 

rachunków i opłat, składam wdzięczne oraz serdeczne podziękowanie: Bóg zapłać!;  

 

- wczoraj pożegnaliśmy w naszej Wspólnocie Śp. Janinę Budną. W najbliższą środę zaś o godz. 11.00 

żegnać będziemy Śp. Beatę Szczepankiewicz. Wcześniej wspólny Różaniec. Śp. Zmarłe i wszystkich 

naszych Bliskich Zmarłych polećmy wspólnie Bożemu miłosierdziu… 
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