
Ogłoszenia Parafialne  
 15 – 22  III  2020 

 

 
 

1. Komunikat Księdza Prymasa i wytyczne Konferencji Episkopatu Polski. 

 

2. Osobom Starszym i Chorym, nie mogącym obecnie uczestniczyć w niedzielnej Mszy 

świętej  przypominam raz jeszcze, iż powinny one pozostać w domach i z domu uczestniczyć 

w Liturgii Niedzieli, które (co warto w obecnej sytuacji przypomnieć) cały rok transmitowane 

są co tydzień w niedziele w Polsce w środkach społecznego przekazu, kolejno: o g. 7.00 w 

TVP 1, o godz. 9.00 w Programie Pierwszym w Polskim Radio, o godz. 9.30 w Telewizji 

Trwam, oraz o godz. 13.00 w TV Polonia (nie licząc dodatkowej transmisji w TVP1 o 

godz. 11.00 i transmisji lokalnych). Jednocześnie, zwłaszcza Osoby mające wątpliwość, czy 

są zdrowe, bardzo proszę o przyjmowanie Komunii Świętej na rękę (to znaczy wyciągając 

otwartą dłoń i z własnej dłoni drugą ręką kierując konsekrowaną Hostię do ust). 

 

2. Idąc za sugestią Ks. Prymasa w naszym kościele podobnie jak w pozostałych Parafiach 

naszego miasta zawieszone zostają do odwołania nabożeństwa pasyjne Drogi Krzyżowej  

i Gorzkich Żali. Proszę jednocześnie o modlitwę i indywidualne rozważanie Męki Chrystusa 

ofiarowane w intencji wszystkich Chorujących oraz Osób sprawujących nad nimi opiekę. 

 

3. W najbliższym tygodniu w czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Św. Józefa, 

Oblubieńca NMP. Tego dnia Msza św. najpierw rano o godz. 7.30 w kaplicy pw. Św. 

Józefa u Sióstr Służebniczek przy ul. Rynek a następnie w naszej świątyni o godz. 17.30, 

zaś uroczystość odpustowa w Parafii św. Józefa w Kołodziejewie o godz. 11.00. 

 

4. W związku z istniejącą sytuacją wirusową nie jak wcześniej było to zaplanowane w 

niedzielę za tydzień, ale dopiero w niedzielę, 5 kwietnia (o ile sytuacja na to pozwoli), 

podczas Mszy św. o godz. 10.30 poświęcenie książeczek Dzieci Komunijnych. Wówczas 

też po Mszy św. krótkie spotkanie organizacyjne.  

 

5. Informuję, że także termin Dnia Skupienia dla Osób należących do Wspólnot Żywego 

Różańca zaplanowany pierwotnie na sobotę 28 marca w Markowicach został przełożony. 

Za zaistniałą zmianę podjętą przez Organizatorów w naszej Diecezji uprzejmie przepraszam.    

 

6. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj pod chórem wraz z wielkanocnymi świecami Dzieła 

Pomocy Caritas (w czterech kolorach, w kształcie jajek, z wielkanocnymi symbolami, w 

cenie 12 zł). Niestety figurki baranka z białej czekolady do święconki (w cenie 4 zł) 

dopiero za tydzień.   

 

7. Zachęcam do lektury Przewodnika, artykułów: Bóg kontra wirus, Komunia w czasach 

zarazy, Siedem ran Kościoła, które opatruje Franciszek i innych. 

   Ks. Piotr Waszak 


