
Ogłoszenia Parafialne  28 III  –  4 IV  2021 
 

 

 

1. W związku z ograniczeniami epidemicznymi w najnowszym rozporządzeniu Rządu, dotyczącym 

obecności maksymalnie ledwie 1 osoby na 20m2, wewnątrz naszej świątyni jednocześnie - cały czas, 

aż do odwołania - przebywać może jedynie 7 osób (6+1 os.). Uprzejmie proszę by były to obecnie 

osoby związane z intencjami, bądź też obrzędem danej Mszy św. Proszę o zachowanie wszelkich 

zasad bezpieczeństwa oraz dziękuję bardzo za troskę o dobro innych. 

 

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

świątyni proszę o uczestnictwo  w  transmisjach w środkach społecznego przekazu (godz.: 7.00, 9.00, 

9.30, 10.00, 11.00, 13.00). Szczegóły świątecznych transmisji w gablocie i na stronie archidiecezji. 

 

3. W najbliższych dniach okazja do Spowiedzi Św. pół godziny przed każdą Mszą św. i jeżeli będzie 

taka możliwość również w trakcie oraz po Mszy św. 2 kwietnia, gdy przypadnie, pierwszy piątek 

miesiąca, okazja do Spowiedzi św. dwukrotnie pół godziny przed Liturgią: od godz. 14.30 oraz 17.30.  

 

4. Podczas Triduum w naszej Wspólnocie sprawowana będzie uroczysta Liturgia (w intencjach 

Kościoła oraz w intencji wszystkich żyjących i zmarłych Parafian) w Wielki Czwartek oraz Piątek 

o godz. 18.00 oraz w Wielkosobotnią Wigilię Paschalną o godz. 21.00; wewnątrz kościoła 

zasadniczo bez udziału Wiernych. W czasie Liturgii Triduum i podczas Świąt w naszym kościele 

Komunia św. udzielana będzie cały czas Wiernym bezpośrednio (przy zachowaniu obostrzeń: 

odstęp i maseczki) przed świątynią na powietrzu. Proszę jednocześnie wszystkich Parafian  

o duchową łączność, o adorację Krzyża w naszych domach i zachęcam do Komunii św. duchowej. 

 

5. Biuro Parafialne w najbliższym tygodniu czynne będzie jedynie we wtorek, 30 marca, o stałej porze 

oraz tegoż dnia dodatkowo bezpośrednio po wieczornej Mszy św. 

 

6. Podczas Triduum w ciągu dnia nasz kościół zasadniczo będzie otwarty, aby wierni mieli możliwość 

jego indywidualnego nawiedzenia i adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

 

7. Jak przeczytamy m.in. w rozporządzeniu Ks. Prymasa: Tradycyjne błogosławieństwo pokarmów 

można zorganizować, ale jedynie przy kościołach, na otwartym terenie z zachowaniem norm 

sanitarnych. Niech uczestniczą w nim tylko przedstawiciele rodzin. Zatem od godz. 12.00 do 15.00  

(co godzinę), przed naszym kościołem, poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Dalej 

rozporządzenie stanowi: Jeżeli takiego błogosławieństwa nie będzie można zorganizować lub wierni 

nie zdecydują się w nim uczestniczyć, bardzo zachęcam do tego, aby przed śniadaniem wielkanocnym 

w gronie rodzinnym uroczyście pobłogosławić pokarmy. Niech dokona tego ojciec rodziny lub inna 

osoba (tekst tego błogosławieństwa dostępny jest na naszej parafialnej stronie internetowej).  

 

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

godzin porannych już jutro - w poniedziałek - 29-go marca. Ze względu na ilość Osób zgłoszonych, 

uprzejmie proszę o cierpliwość w oczekiwaniu.  

 

9. W związku z rozporządzeniem Rządu (tj. 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. 

 

10. W minionym tygodniu z naszej Wspólnoty odszedł do wieczności Śp. Mieczysław Hałajda.  

Śp. Zmarłego i naszych Bliskich, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu… 
 

 

Ks. Piotr Waszak 


