
Ogłoszenia Parafialne  
 21 – 28 III  2021 

 

 

1. W związku z ograniczeniami epidemicznymi, dotyczącymi obecności maksymalnie 1 osoby na 15m2, 

w naszej świątyni jednocześnie - cały czas, aż do odwołania - przebywać może tylko ok. 10 osób. 

Uprzejmie proszę by były to przede wszystkim osoby związane z intencjami, bądź też obrzędem 

danej Mszy św. Proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa i dziękuję za troskę o dobro innych. 

 

2. Wszystkie osoby nie mogące obecnie uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej w naszej świątyni 

proszę o uczestnictwo  w  transmisjach w środkach społecznego przekazu, kolejno: o godz. 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 TVP 1 o godz. 11.00 oraz 

transmisji lokalnych). Ponadto co tydzień o godz. 10.00 transmitowana jest Msza św. z Katedry 

Gnieźnieńskiej na internetowej stronie naszej Archidiecezji. 
 

3. Wielkopostne nabożeństwa pasyjne (niestety na razie z ograniczonym udziałem wiernych):  

w piątki Droga Krzyżowa (bezpośrednio po Mszy św. o g. 17.30), a nabożeństwo Gorzkich Żali  

w niedzielę o g. 15.00. Wcześniej ok. g. 14.45 modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia.  
 

4. Przez cały okres Wielkiego Postu (tak jak w ciągu roku) codziennie okazja do Spowiedzi Świętej: 

w tygodniu od poniedziałku do soboty pół godziny przed każdą Mszą św. i - o ile będzie to 

możliwe - również w niedziele bezpośrednio przed Eucharystią. Nie odkładajmy jednak naszego 

wielkopostnego pojednania z Panem Bogiem na ostatnią chwilę przed Wielkanocą, w której 

(zwłaszcza w obecnej sytuacji obostrzeń i ograniczeń), może nie być to już możliwe.  

 

5. W czwartek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania NMP. Uroczysta Msza św. najpierw 

rano o godz. 7.30 w Kaplicy Sióstr Służebniczek i w naszej świątyni o g. 17.30. To również 

corocznie Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zapraszam, aby w to dzieło się włączyć. 

Wierzymy, iż poprzez codzienną Dziesiątkę Różańca odmawianą przez 9 miesięcy wraz z modlitwą 

w intencji ochrony życia możemy uratować jedno życie niechciane i zagrożone po sercem matki  

i wysłużyć sobie wielką zasługą i łaskę przed Panem Bogiem. Gorąco zachęcam!     

 

6. Jak wcześniej zostało to zapowiedziane - przedświąteczne odwiedziny Chorych w ich domach 

odbędą się wraz z początkiem Wielkiego Tygodnia od godzin porannych w poniedziałek 29-go (lub 

poniedziałek i wtorek - w zależności od ilości oczekujących - tj. 29-go i 30-go) marca. W najbliższym 

tygodniu uprzejmie proszę zatem o zgłoszenia Osób, które pragnęłyby skorzystać przed Świętami ze 

sakramentalnej posługi Chorym (nadal jest to możliwe przy zachowaniu środków bezpieczeństwa 

jedynie po bezpośrednim zgłoszeniu zainteresowanych). Dziękuję. 
 

7. W związku z najnowszym rozporządzeniem Rządu (powrotem dzieci klas I-III do nauki zdalnej), 

decyzje w/s tegoroczn-ej/-ych Uroczystości Pierwszokomunijn-ej/-ych, będą podejmowane wspólnie, 

ale nie wcześniej niż w sobotę 10 kwietnia. Jeśli okaże się to realne, dopiero w tym dniu mogłoby 

odbyć się najwcześniej zaplanowane spotkanie w grupach z Rodzicami dzieci. Szczegóły po Świętach. 
 

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej Wspólnocie Śp. Marię Szymańską. Śp. Zmarłą oraz 

wszystkich naszych Bliskich, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu… 
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