
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                                                 

29 marca  2020 roku -   V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1. Z uwagi na panującą epidemię nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali odmawiajmy indywidualnie. Msze w 

niedzielę o 8.00 ; 10.30; i o 14.00. Maksymalna liczba uczestniczących we Mszy św. i na pogrzebach nie może 

przekraczać w kościele 5 osób. W pierwszej kolejności mają udział w nabożeństwach osoby zamawiające Msze 

św. 

2. Ponieważ nie będzie spowiedzi wielkanocnej w dotychczasowej formie, w naszym dekanacie w każdej parafii do 

Świąt istnieje możliwość korzystania z sakramentu pojednania codziennie co najmniej 30 min przed Mszami św. 

lub na żądanie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. 

3. Od trzech dni dysponujemy nowym  nr telefonu do parafii : 663 – 027 -566 / jest on tymczasowy /. 

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek, sobota miesiąca.  Wystawienie NS pół godziny przed Mszami św. 

5. W związku z epidemią koronawirusa z przykrością informuję, że nie będzie objazdu chorych w pierwszy czwartek 

i piątek miesiąca -  do odwołania. 

6. Za tydzień Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy św poświęcenie palm. 

7. W okresie Wielkiego Postu składamy tzw. daninę diecezjalną. Od 1 osoby danina wynosi 2.50 zł. Przy wyjściu z 

kościoła są wyłożone koperty. Można je zabrać i podpisane z nazwiskiem, adresem i ilością osób w rodzinie zwrócić 

w okresie W. Postu. Można przy tej okazji dodać ofiarę na potrzeby parafii i w ten sposób wspomóc nasze prace. 

W tym roku składamy je do skarbony znajdującej się pod figurą św. Józefa. Tam też można wrzucać ofiary na kwiaty 

do Grobu Pańskiego. Bardzo dziękuję za złożone dotąd  ofiary na daninę - 30 rodzin. Dziękuję I róży Matek 

Różańcowych z Dusznik za dar na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

8. Ze względu na przejście z czasu zimowego na letni Msze św. w tygodniu o godz. 18.00 ,z wyjątkiem poniedziałku o 8.00. 

9. Kto wiedziałby o przeszkodach w ważnym zawarciu tych związków, winien zgłosić to w biurze parafialnym. 

10. Czynimy przygotowania do transmisji on line z naszego kościoła, by obraz i głos dotarł do możliwie największej 

liczby naszych parafian. 

11. Zmarli nasi parafianie: śp. Łukasz Kaminiczny l. 47 z Wymysłowa - pogrzeb odbył się w sobotę i śp. Marta Kula  l. 

71  ze Śliwna – pogrzeb we wtorek o 11.00. Dobry Jezu…. 

12. Pod chórem do zabrania darmowy nr Dobrych Nowin. Księgarnia św. Wojciecha przysłała rozważania na każdy 

dzień, które były rozprowadzane razem z gazetą. Można je nabywać pod chórem za 2 zł. 

13.  Dziękuję za sprzątanie kościoła parafianom z ul. Jesionowej. W sobotę o 10.00  poproszę  mieszkańców z ul. 

Kolejowej 1, 1a i 2 -1 do 6 . Bóg zapłać za pracę i pomoc na plebanii. Życzę błogosławionego przeżycia kolejnego  

tygodnia Wielkiego Postu. 

 


