
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.03.2020.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Dekret ks. Biskupa Ordynariusza K. Nitkiewicza. 
2. Dziś w IV niedzielę Wielkiego Postu, zwana niedzielą „Laetare” - czyli radości, Kościół wzywa nas 
szczególnie, abyśmy nie zniechęcili się w trudnym dziele naszego nawrócenia oraz z nadzieją patrzyli                
w przyszłość, bo ostatnie słowo zawsze należy do Boga, a On pragnie tylko naszego dobra                             
i zbawienia. Porządek Mszy św. dzisiaj jak w niedzielę. Z racji trwającego stanu epidemii dziś                    
o godz. 1700 ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali. Może w nim uczestniczyć maksymalnie 50 osób.                
W następne niedziele zachęcamy do uczestnictwa w tym nabożeństwie poprzez media.  
3. Prosimy o zachowanie stosownej odległości od siebie oraz o przyjmowanie Komunii Św. na rękę. 
Jako pierwsze przyjmują Komunię św. osoby na rękę, po nich osoby do ust. Osoby przyjmujące 
Komunię św. na rękę prosimy o dezynfekcję dłoni wystawionym na stoliku za ławkami środkiem 
wirusobójczym.  
4. Od tego tygodnia nie będzie sprawowane z udziałem wiernych nabożeństwo Drogi Krzyżowej               
w piątki. O godz. 1730 transmitowane będzie to nabożeństwo na Facebook-u, prosimy zatem                           
o łączenie się w sposób duchowy poprzez media.  
Nie będzie także parafialnych rekolekcji wielkopostnych, natomiast będą transmisje przez media od 
V niedzieli Wielkiego Postu. Szczegóły podamy w najbliższym czasie.   
5. Informujemy, że na stronie Facebook naszej parafii prowadzone są transmisje codziennych Mszy 
św. o godz. 1800 oraz niedzielnych o godz. 1200 i 1800 . 

6. Kancelaria parafialna w wyznaczone dni i godziny jest nieczynna, w ważnych sprawach prosimy 
kontaktować się telefonicznie.  
7. Na stronie internetowej parafii umieszczane są aktualne dokumenty Kościoła i biskupa 
diecezjalnego oraz bieżące informacje odnośnie ważnych spraw związanych z sytuacją spowodowaną 
koronawirusem i stanem epidemii. Również media informują na bieżąco o różnorakich wskazaniach 
dotyczących spraw religijno – duchowych. Prosimy o zapoznawanie się z nimi, ponieważ sytuacja jest 
bardzo poważna oraz dynamiczna i ciągle ulega zmianom.   
8. Informujemy, że Msze św. sprawowane są rano o godz. 700 oraz wieczorem o godz. 1800.                   
W tym tygodniu przed wieczorną Mszą św. o godz. 1730 codziennie z wyjątkiem środy wystawienie 
Najświętszego Sakramentu z modlitwą o ustanie epidemii koronawirusa, o zdrowie dla chorych oraz 
w intencji personelu medycznego i wszystkich zaangażowanych służb. W Mszach św. zgodnie                       
z zaleceniami może uczestniczyć do 50 osób.  
9. Można korzystać z sakramentu pokuty, przy czym po każdym penitencie będzie dezynfekowany 
konfesjonał. W najbliższą niedzielę podamy szczegóły odnośnie korzystania ze spowiedzi przed 
Świętami wielkanocnymi.  
10. We wtorek przypada Narodowy Dzień Życia.  
11. W środę – 25.03. – uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do 
podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Można zabrać sobie druki deklaracji i wypełnione 
przynieść w środę lub też w późniejszym czasie. Każdy podejmujący wpisany będzie do Księgi Duchowej 
Adopcji. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem.  
12. W czwartek – 26 marca nie będzie Apelu Jasnogórskiego w naszej świątyni, prosimy łączyć się 
duchowo z Jasną Górą.  
13. Planowany na 28 marca seans filmu pt. „Najświętsze Serce” zostaje przesunięty na inny termin.  
14. Informujemy, że w tym wyjątkowym czasie można w ramach coniedzielnej tacy wpłacać ofiary na 
konto parafii, które podane jest na stronie parafii. Dziękujemy za wsparcie potrzeb naszej wspólnoty 
parafialnej.  
15. Dziękujemy tym 5 osobom, które posprzątały naszą świątynię. W tym tygodniu prosimy o dyżur 
porządkowy parafian z bl. nr 6 przy ul. waryńskiego, m. od 21 do 43.   
16. Zachęcamy do nabycia Baranków wielkanocnych oraz prasy katolickiej. Można zabrać sobie 
okolicznościowy numer czasopisma „ChiT” poświęcony tematyce Wielkiego Postu.  
17. Na koniec zwracamy się z apelem o modlitwę w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa, 
zgodnie z prośbą jednoczmy się szczególnie o godz. 2030 odmawiając różaniec i koronkę do Bożego 
Miłosierdzia w tych intencjach.  


