
OGŁOSZENIA 

20 KWIETNIA 2020 

1. Dziś, z racji Niedzieli Miłosierdzia Bożego, możemy uzyskać dla 
siebie lub dla zmarłych odpust zupełny, poprzez spełnienie przy-
najmniej jednej z trzech następujących praktyk: 

I. Uczestniczenie we Mszy św., nabożeństwie ku czci Miłosierdzia 
Bożego, osobiście lub poprzez transmisję 

II. Nawiedzenie w dniu dzisiejszym Najświętszego Sakramentu i od-
mówienie w Jego obecności modlitwy „Ojcze nasz”, „Wierzę  
w Boga” oraz wezwania „Jezu ufam Tobie” 

III. Samo skierowanie do Pana Jezusa Miłosiernego - z sercem skru-
szonym - wezwania „Jezu ufam Tobie”. 

Do jednego z powyższych, należy dołączyć zwykłe warunki: 
 stan łaski uświęcającej,  
 przyjęcie Komunii św. fizycznie lub duchowo,  
 Modlitwę w intencjach papieża 
 oraz serce całkowicie wolne od wszelkiego przywiązania do jakie-

gokolwiek grzechu, choćby powszedniego.   

2. Adoracja Najświętszego Sakramentu dziś od 13.30 do 18.00. 

3. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – zapraszamy do 
uczestnictwa przez transmisję internetową. 

4. Od minionego czwartku obowiązuje noszenie maseczek ochron-

nych w miejscach publicznych. Informujemy, że wymóg ten obowią-
zuje również w kościele. Jedyną osobą zwolnioną z jej używania są ka-
płani i to tylko podczas sprawowania liturgii. 

5. Od jutra wchodzą w życie zmiany w ograniczeniach osób uczest-
niczących w liturgii, w kościele. Na ich podstawie na jedną osobę 
musi przypadać co najmniej 15m2. Nasza świątynia zajmuje 375m2 
powierzchni posadzki, stąd wniosek, że od jutra, w liturgii, jednorazo-
wo uczestniczyć będzie mogło 25 osób. 

6. W czwartek Uroczystość Św. Wojciecha 

7. W piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu od 18.30 do 

21.00. Podczas Adoracji możliwość skorzystania ze spowiedzi św. Na 
spowiedź można umówić się też telefonicznie. Nie odkładajmy spowie-
dzi do kolejnych świąt. Zachęcamy, mimo trudniejszych warunków, do 
korzystania z tego sakramentu jak najczęściej, najlepiej, w miarę sys-
tematycznie. 

8. W sobotę święto św. Marka Ewangelisty – czyli dzień imienin nasze-
go Ks. Proboszcza. Pamiętajmy tego dnia, o naszym dostojnym so-
lenizancie. 

 



9. Odpowiadając na pytania rodziców dzieci przygotowujących się do  
I Komunii, informujemy, że z racji pandemii tegoroczna Uroczystość, 
nie odbędzie się w maju, a kolejny termin zależny jest od czasu ustą-

pienia pandemii i powrotu dzieci do szkół. 

10. Wciąż apelujemy do naszych parafian i gości, o finansową pamięć 
o naszej parafii. Prosimy o przesyłanie tego, co normalnie złożylibyście 
na tacę, na konto parafii, tak abyśmy mogli swobodnie dokonywać 
wszelkich opłat. Dziękujemy wszystkim tym, którzy systematycznie 
wspierają nas w taki sposób. 

11. Od dłuższego czasu mamy – w naszej parafii – możliwość uczest-
niczenia w transmisji Mszy św. przez internet. Dla wielu z nas jest 
to bardzo duża pomoc w życiu duchowym. Przypominamy jednak, że 
do właściwego i przynoszącego pożytek duchowy, skorzystania z tej 
transmisji, konieczne jest spełnienie pewnych warunków:  

 Czas - wyłącznie poświęcony na to modlitewne spotkanie.  
 Strój - godny, najlepiej taki jak zwyczajowo do kościoła.  
 Postawy (stanie, siedzenie, klęczenie) - wykonujmy tak jak w ko-

ściele.  
 

Dodatkowo: 
 Ustawmy w domu stół nakryty obrusem, a na nim krzyż, aby to 

nasze spotkanie, kierowało się w jego stronę. 
 Korzystajmy tylko z transmisji na żywo – tylko tu i w tym czasie 

odbywa się modlitwa naszej wspólnoty parafialnej.  

12. Obecnie, każdy kto odwiedzi nasz kościół, może zobaczyć stojące 

rusztowania. Wyjaśniamy, że jest to realizacja, od dawna już zaplano-
wanego - tym razem właściwego - przeniesienia i zabezpieczenia na-
szych bocznych witraży.   

13. Osoby poszukujące maseczek ochronnych odsyłamy do jed-
nej z naszych parafianek: p. Elza Gera, nr tel. 503 521 673. Polecamy. 

 

  

W minionym tygodniu odeszli z tego świata:  
+ Bogusław Waśniewski, pogrzeb w  środę o 12.00  

+ Jędrzej Seroka, pogrzeb odbył się wczoraj.  
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 
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