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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
29 marca 2020 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 
1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć 

maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz 
kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby 
zamawiające intencję mszalną. 

2. Z racji ograniczenia liczby uczestników Mszy św. Nie będzie do odwołania Mszy św. 
Nowennowej we wtorek oraz różańca z wymieniankami w ostatni poniedziałek 
miesiąca. 

3. Na razie nie podejmujemy decyzji o zmianie terminu I Komunii świętej. Rodzice mogą 
kontaktować się z Ks. Proboszczem. 

4. Z racji ograniczenia liczby uczestników we Mszy św., Mszę św. zbiorową z niedzieli 
5 kwietnia odprawimy w najbliższą niedzielę po ustaniu ograniczeń. 

5. Dla osób, które uczestniczyły we Mszy św. telewizyjnej lub radiowej a chciałyby 
przyjąć Komunię św. będzie taka możliwość w każdą niedzielę do odwołania  
w godzinach od 14:00-15:00 w Farze. Dodatkowo każdego dnia jest okazja do 
przyjęcia komunii św. w trakcie spowiedzi w Klasztorze. 

6. Z racji ograniczeń nie będzie nabożeństw Pierwszego Czwartku, Piątku i Soboty 
miesiąca. 

7. Nie ma pierwszosobotniego objazdu chorych z komunią świętą z powodu ograniczeń 
ustawowych. 

8. Wszelkie ważne sprawy związane z biurem parafialnym załatwiamy po telefonicznym 
uzgodnieniu z p. Agatą Kubis 723 895 710. 

9. Nie będzie też spowiedzi świątecznej z udziałem zaproszonych Księży z dekanatu. 
10. Można korzystać ze spowiedzi św. codziennie pół godziny przed Mszą św. rano  

i wieczorem oraz w Klasztorze od poniedziałku do soboty od 9:00 - 10:00 oraz od 
15:00 - 16:00. W czasie spowiedzi św. można poprosić kapłana o Komunię św. 

11. Prasa katolicka i ogłoszenia z intencjami mszalnymi do nabycia przed Kościołem. 
12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy Ś.P. Zygmunta Kaminiarczyka. Dobry Jezu… 
13. Wszystkim życzę dobrego tygodnia, opromienionego nieustanną życzliwością ludzi. 

Pozdrawiam też wszystkich chorych oraz starszych Parafian, którzy musieli pozostać 
w domach, ale zapewne wspierają nas swoją modlitwą. 


