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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W dzisiejszą drugą niedzielę Wielkanocy obchodzimy święto Miłosierdzia Bożego. Święto to jest nie tylko 
dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski dla wszystkich ludzi. Czytamy 
w „Dzienniczku” św. siostry Faustyny: W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, 

wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza 

przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu 

tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (...) Niech się nie lęka zbliżyć do 

Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). Ze zrozumiałych względów nie 
wszyscy mogą przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, dlatego prosimy w tej wyjątkowej sytuacji wzbudzić 
sobie żal doskonały za grzechy i przyjąć Komunię św. duchową oraz prosić o Boże Miłosierdzie dla świata                      
i siebie samych. Dziś o godz. 1500 w naszej świątyni Godzina Miłosierdzia z ograniczeniem osobowym 
uczestników, ale zachęcamy do łączenia się w sposób duchowy poprzez media, np. przez kanał YouTube naszej 
parafii. Będziemy się modlić szczególnie o ustanie epidemii koronawirusa, za chorych, służby medyczne oraz za 
zmarłych. Po tym nabożeństwie kościół pozostanie otwarty do Mszy św. wieczornej, zatem zapraszamy do 
wstąpienia  i modlitwy indywidualnej przed Najświętszym Sakramentem. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 76 
Tydzień Miłosierdzia, przeżywany pod hasłem: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”. Jest to święto 
patronalne Caritas. Dziękujemy Bogu za wszystkie dzieła prowadzone w duchu miłości przez Caritas, także 
przez nasz PZC oraz wolontariuszy z grupy „Bogu - mili”. W tym tygodniu do wystawionej w świątyni puszki 
można złożyć ofiarę na Caritas diecezjalny. Dziękujemy dzieciom  i dorosłym,  którzy w Wielkim Poście zbierali 
swe ofiary do skarbonek Caritas i prosimy, aby  je w miarę możliwości przynieść w najbliższych tygodniach                 
i złożyć do koszyka przed obrazem Jezusa Miłosiernego.  
2. Od jutra zgodnie z nowymi zarządzeniami także w świątyniach zostaje zwiększony limit uczestników 
liturgii, dlatego informujemy, że w naszej świątyni zgodnie z przepisami w liturgiach może uczestniczyć 33 
osoby, nie licząc sprawujących liturgię i posługujących w niej. Zachęcamy zatem do udziału w Mszach św.                                      
i nabożeństwach zachowując oczywiście nowe przepisy, czyli obowiązek zakrytych ust  i nosa. Na czas przyjęcia 
Komunii św. możemy chwilowo maskę uchylić nie dotykając jej zewnętrznej strony. Jednocześnie ze względów 
praktycznych usilnie zachęcamy do przyjmowania Komunii św. na rękę. Osoby przyjmujące Komunię św. na 
rękę ze względów bezpieczeństwa dezynfekują swe dłonie i przyjmują jako pierwsze, po nich dopiero osoby 
przyjmujące do ust. Od jutra w świątyni będą oznakowane miejsca dla uczestników liturgii, aby w ten sposób 
pomóc w zachowaniu odstępu 2 metrów między wiernymi. Prosimy się do tego zastosować.  
3. Codziennie od godz. 1730 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia             
o ustanie epidemii. W środę adoracja od godz. 1700.  
4. W czwartek – 23.04. – święto św. Wojciecha, bp i m. – Patrona Polski.  
5. W piątek o godz. 1700 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi.  
6. W sobotę – 25.04. – wsp. św. Marka, Ew. O godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy przeciwko 
życiu.  
7. W przyszłą niedzielę o godz. 1700 nabożeństwo paschalne „Droga Światła.” 
8. W związku z tym, że od kilku tygodni naszą świątynię sprzątają te same osoby, za co jesteśmy im bardzo 
wdzięczni, ponieważ czynią to zupełnie bezinteresownie, chcemy od tego tygodnia przywrócić zawieszone na 
pewien czas dyżury porządkowe z wyznaczonych mieszkań. Prosimy w tym tygodniu o posprzątanie świątyni    
w najbliższą sobotę od godz.  800 parafian z bl. nr 6 przy ul. Waryńskiego. Prosimy także tych parafian o ofiary 
na kwiaty do świątyni.  
9. Składamy podziękowanie tym wszystkim parafianom, którzy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie złożyli 
osobiście lub przelewem ofiary na utrzymanie parafii. Trwają rozpoczęte prace remontowe w salach 
parafialnych oraz na tarasie, regulować trzeba także rachunki i inne konieczne wydatki. Wszystkim 
rozumiejącym potrzeby naszej wspólnoty jesteśmy wdzięczni za życzliwość i wszelkie przejawy solidarności. 
10. Pierwsze Komunie św. oraz zaplanowane Bierzmowanie w miesiącu maju nie odbędą się. Na początku 
maja w wyznaczonym dniu, o którym poinformujemy, odbędzie się spotkanie dwójek klasowych dzieci 
komunijnych ze Szkoły Społecznej oraz Szkoły Podstawowej nr 3, na którym ustalimy formę  i możliwe terminy 
I Komunii Św. Ze względu na obostrzenia osobowe uczestników liturgii mało realna wydaje się w najbliższych 
miesiącach I Komunia św. grupowa. Prosimy cierpliwie czekać na stosowne ogłoszenie. 


