OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.04.2020.
1. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Biblijna, która rozpoczyna w Kościele polskim XII Tydzień Biblijny.
Zachęcamy do regularnego czytania i słuchania Słowa Bożego. Ostatnia niedziela kwietnia to Dzień
Modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach, przeżywany w tym roku pod
hasłem: „Z miłością na wszystkich drogach”. Z tej okazji Krajowy Duszpasterz Kierowców zachęca
szczególnie do modlitwy za kierowców wykonujących pracę podczas epidemii. Dziś o godz. 1700
nabożeństwo paschalne – „Via Lucis”. Zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie.
2. Codziennie od godz. 1730 modlimy się o ustanie epidemii koronawirusa oraz prosimy Boga
o życiodajny deszcz dla ziemi, której zagraża susza. Od godz. 1730 istnieje także możliwość
przystąpienia do sakramentu pokuty w dezynfekowanych konfesjonałach.
3. W środę wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 1700 i cotygodniowa adoracja Wspólnoty
dla Intronizacji NSPJ. Po Mszy św. wieczornej o godz. 1845 odbędzie się spotkanie dwójek
klasowych dzieci pierwszokomunijnych ze SSP i SP nr 3 oraz rodziców innych szkół. Na tym
spotkaniu zaplanujemy termin i formę I Komunii św. dzieci klas III. W środę przypada dzień pamięci
o męczeństwie duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej.
4. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta dla Straży Honorowej NSPJ. Zakończenie nabożeństw do
Bożego Miłosierdzia.
5. W piątek – 01.05. – wsp. św. Józefa, Rzemieślnika. Rozpocznie się miesiąc maj podczas którego
o godz. 1730 odbywać się będą nabożeństwa majowe ze śpiewaną litanią loretańską do Matki
Bożej. Jest to I piątek miesiąca, jednakże ze względu na zagrożenia epidemiologiczne nie będzie
jeszcze odwiedzin chorych w mieszkaniach. Odwiedziny z posługą sakramentalną mogą się odbyć
tylko w sytuacji zagrożenia życia. Od godz. 1700 spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. spotkanie
tylko dla zelatorów Straży Honorowej NSPJ.
6. W sobotę – 02.05. – przeniesiona z niedzieli uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. jak
w niedzielę. Z racji I soboty miesiąca o godz. 1715 modlitwa różańcowa połączona z nabożeństwem
majowym.
7. Przyszła niedziela – Dobrego Pasterza rozpocznie Tydzień Modlitw o powołania do służby Bożej
w Kościele. Z racji I niedzieli miesiąca o godz. 1700 modlitwa różańcowa z Litanią loretańską, na
którą zapraszamy zelatorów i zastępców róż różańcowych.
8. Przypominamy, że nadal trwają obostrzenia związane z panującą pandemią korona wirusa, stąd
liczba uczestników liturgii jest ograniczona. Prosimy o zajmowanie miejsc w wyznaczonych ławkach
i zachowanie odległości przynajmniej 2 metrów oraz o zakrywanie nosa i ust. W tej wyjątkowej
sytuacji w Mszach św. można uczestniczyć na zewnątrz świątyni zachowując nakazaną odległość
między sobą. Przyjmując Komunię św. odchylamy maseczkę nie dotykając jej zewnętrznej części.
Prosimy także pamiętać, że Komunię św. przyjmują jako pierwsze osoby na rękę, dezynfekując
wpierw dłonie, po nich przyjmują osoby do ust.
9. Uroczystość pogrzebowa może się odbyć w kościele z zachowaniem przepisów dotyczących liczby
uczestników liturgii. Na cmentarzu może uczestniczyć max. 50 osób.
10. Dzisiaj z racji kończącego się Tygodnia Miłosierdzia można jeszcze złożyć ofiarę do puszki na
Caritas Diecezjalny. Prosimy także o przynoszenie skarbonek z jałmużną wielkopostną.
11. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary, które są pomocą w utrzymaniu parafii oraz pracach
remontowych. Przypominamy, że w trakcie wykonywania są także kolejne cztery witraże. Na dwa
z nich zostały ofiarowane pieniądze przez dwie rodziny z naszej parafii, trzeci w dużej części
sfinansowany przez Stowarzyszenie Krwi Chrystusa, a czwarty – Maryjny, proponujemy, aby
współfinansowały Róże różańcowe z naszej parafii.
12. „Bóg zapłać” tym Paniom, które z potrzeby serca i bezinteresownie posprzątały naszą świątynię
za wyznaczonych parafian. W tym tygodniu prosimy o podjęcie dyżur porządkowego w świątyni
parafian z bl. nr 7 przy ul. Waryńskiego. Prosimy o posprzątanie w piątek po Mszy św. wieczornej.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

