
Ogłoszenia Parafialne  
17 – 24 V 2020 

 

- w mijającym tygodniu rozpoczęty został kolejny VI etap prac renowacyjnych przy elewacji naszego 

kościoła, tzn. północnej ściany naszej świątyni (od strony miejskiego Rynku); pomimo istniejącej obecnie 

trudnej sytuacji w kraju, na ten rok przyznano nam dotację celową w kwocie 57.141,28 zł, z czego naszej 

wspólnocie zostanie do zapłacenia do końca roku tylko z tego tytułu nieco ponad 9 tys. zł; przybliżony 

termin prac to ok. 3-4 tygodnie;  
 

- w związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały obecnie, że od dnia 17 maja we 

Mszy Świętej lub innym obrzędzie nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 1 osoba na 10m
2
, tj. w 

naszej świątyni 15 osób, wliczając jednak już w tę ilość osób przestrzeń prezbiterium kościoła (zatem 

łącznie: 12+3 osoby); mając na uwadze zdrowie i życie nas wszystkich, bardzo proszę o uwzględnienie tego 

faktu oraz o zachowanie zarazem 2 m odstępu pomiędzy osobami i zakrywanie twarzy;                      
 

- jeżeli chodzi o Pierwsze Komunie Święte, Bierzmowania, przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa, 

posługę duszpasterską Chorym zapoznajmy się, proszę, z treścią rozporządzenia Ks. Prymasa, które 

zamieszczone jest w naszej parafialnej gablocie oraz na naszej parafialnej stronie internetowej; 
 

- 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 pozostaje otwarty, aby wierni mieli możliwość jego indywidualnego 

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

 

- za Ks. Prymasem przypominam, że na pojednanie z Chrystusem w okresie wielkanocnym mamy czas aż 

do 7 czerwca; w naszym kościele okazja do Spowiedzi św. codziennie w tygodniu pół godziny przed Mszą 

św.;  

zarazem będąc już z w stanie łaski korzystajmy z daru odpustów udzielonych wszystkim, którzy w 

jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się Chorymi; 

 

- przypominam, iż w związku z wytycznymi rządowymi Ministerstwa Edukacji obowiązującymi do dnia 24 

maja oraz najnowszymi wskazaniami Ks. Prymasa, uroczystość Pierwszej Komunii w naszej Parafii  

w obecnym roku została przełożona; zapraszam przy zachowaniu obecnych środków bezpieczeństwa na 

wspólne modlitewne spotkanie na ten temat po JEDNYM z RODZICÓW, jutro, w poniedziałek, 18 maja, na 

godz. 18.30, po Mszy św. i nabożeństwie majowym; dzisiejszej niedzieli natomiast po Mszy św. 

popołudniowej i nabożeństwie majowym na tych samych zasadach spotkanie Rodziców Bierzmowanych; 

 

- trwa 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!;  
 

- w tym tygodniu w naszej Wspólnocie pożegnaliśmy Franciszka Winieckiego, który przyjąwszy Chrzest 

św. z wody przeżył jedynie 5 dni; ufni w dar Nieba dla niego, polecając jego Najbliższych oraz nasze 

Rodziny Bożej miłości módlmy się wspólnie…  

  Ks. Piotr Waszak 


