
                  Ogłoszenia Parafialne  
                  30  V  –  6 VI  2021 

 

 

 

1. Cały czas obowiązują ograniczenia epidemiczne dotyczące w kościołach obecności 1 os. na 15m2, 

czyli w naszej świątyni do odwołania przebywać może jednocześnie wciąż tylko 10 osób (8+2 os.). 

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

obrzędem danej Mszy św. Jeśli pogoda na to pozwoli, zachęcam do udziału w Liturgii na 

powietrzu; proszę jednocześnie o zachowanie zasad bezpieczeństwa i za to dziękuję. 
 

2. Wszystkie osoby nie mogące obecnie uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej  proszę o uczestnictwo  

w  transmisjach w środkach społecznego przekazu. Nadal obowiązuje udzielona wszystkim wiernym 

przez Ks. Prymasa dyspensa od uczestnictwa w Mszach Św. niedzielnych i świątecznych. 
 

3. Jutro, 31 maja, od godzin porannych, posługa duszpasterska zgłoszonym osobom Chorym naszej 

Parafii. Chorych proszę o cierpliwość w oczekiwaniu ze względu na ilość zgłoszonych osób.   
 

4. Od wtorku rozpoczniemy już nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

tygodniu po Mszy św. o g. 17.30 (w niedziele po Mszy św. o 15.30 a w środy po Liturgii o g. 8.00). 

Jeżeli pogoda na to pozwoli i zbierze się więcej niż 10 osób, nabożeństwa czerwcowe sprawowane 

będą w tym roku (przy zachowaniu obostrzeń) przed wystawionym Panem Jezusem na powietrzu. 
 

5. W najbliższy czwartek, 3 czerwca, przypada uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. 

Uczestniczących w procesji obowiązuje zachowywanie odstępu 1,5 m  lub noszenie maseczek (za 

wyjątkiem osób bezpośrednio sprawujących kult). Władze sanitarne rekomendują założenie maseczek, 

gdyż nie będzie wówczas obowiązkowe zachowanie odległości 1,5 m. Przy dużej liczbie osób 

zachowanie odstępów może bowiem stanowić trudność. Osoby nie zakładające maseczek winny 

zachowywać przepisaną odległość. Wspólna Msza św. na Rynku rozpocznie się tradycyjnie o godz. 

10.00 a po niej zwyczajowo procesja do czterech ołtarzy. W naszym kościele Msze św. tego dnia 

także o godz. 8.30 oraz po południu o godz. 15.30.   

Uprzejmie proszę Parafian o udekorowanie domów i wywieszenie flag na trasie zwyczajowo 

przebiegającej procesji. Zapraszam też do udziału w procesjach na powietrzu przy kościele w Oktawie 

Bożego Ciała. W najbliższy czwartek – w uroczystość Bożego Ciała biuro parafialne będzie 

nieczynne. Zainteresowanych proszę we wtorek: tak przed południem, jak i po wieczornej Liturgii.  
 

6. Dzień przed uroczystością, w środę o godz. 16.45, przed naszym kościołem na powietrzu, próba 

sypania kwiatków. Zapraszam zwłaszcza dziewczynki z rocznika komunijnego, ale także wszystkie 

inne, które wraz z rodzicami w uczczenie Pana Jezusa w Komunii Św. pragną się włączyć. 
 

7. Z kolei dzień po uroczystości, 4 czerwca, przypada I-szy piątek miesiąca; okazja do spowiedzi św. 

od godz. 16.30; przy zachowaniu obostrzeń Komunia św. udzielana będzie co kilkanaście minut. 

Okazja do Spowiedzi św. objętej szczególnymi łaskami także rano w pierwszą sobotę miesiąca przed 

Mszą św. nowennową o godz. 8.00. 
 

8. W minionym tygodniu w naszej Wspólnocie parafialnej pożegnaliśmy Śp. Sabinę Jurkowską oraz  

Śp. Stanisława Kawalerskiego. Śp. Zmarłych i naszych Bliskich, polećmy Bożemu Miłosierdziu… 
    

 

 

Ks. Piotr Waszak 


