
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

19 kwietnia 2020 roku – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

1. Dziś II Niedziela Wielkanocna - Niedziela Miłosierdzia Bożego, a tym samym rozpoczęcie w Kościele 
Tygodnia Miłosierdzia. To patronalne święto Akcji Katolickiej i Caritas . Paniom należącym do 
Parafialnego Koła Caritas, służącym ofiarnie P. Jezusowi i ludziom składam z serca szczere 
podziękowanie .Serdecznie zapraszam  dzisiaj  o godz.15.00 do kościoła na Nabożeństwo ku czci 
Miłosierdzia Bożego. 

2. Od poniedziałku w naszym kościele w nabożeństwach będzie mogło jednorazowo wziąć udział 25 osób! 
Wszyscy mają mieć maseczki ochronne. 

3. Nie chcąc dłużej trzymać w niepewności rodziców, jak i samych dzieci komunijnych podjąłem decyzję o 
przeniesieniu daty I komunii św. w naszej parafii wstępnie - na niedzielę 27 września. Nie wiążmy się z 
tym terminem tak na przysłowiowe 100%.!. Co się jeszcze wydarzy nie potrafimy tego przewidzieć. 
Będziemy monitorować sprawy na bieżąco. 

4. Ze względu na obecną sytuację, od tego tygodnia będzie można składać w kopertach do skarbony pod 
figurą św. Józefa wymienianki na II półrocze  / od maja do października / wg zasady z jesieni ubiegłego 
roku .Ponadto tylko w tym tygodniu rano : we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 9.00 - 10.00 i 
wieczorem od 19.00 - 20.00 telefonicznie będzie można zamawiać intencje mszalne na II półrocze. 
Bardzo proszę dzwonić wyłącznie w  tych wyznaczonych godzinach. Do biura przychodzimy tylko po 
niezbędne zaświadczenia lub w innych  ważnych losowo sprawach. 

5.  Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby naszego kościoła i kilku rodzinom za koperty na daninę 
diecezjalną. Można je wrzucać do skarbony znajdującej się pod figurą św. Józefa. 

6. Jak można zauważyć, wokół naszego kościoła wznowiliśmy przycinkę drzew. Zajmuje się tym 
profesjonalny alpinista z wszelkimi możliwymi uprawnieniami. Po zakończeniu w tym tygodniu prac na 
terenie przykościelnym, poprosiłem, żeby stopniowo, w miarę swoich możliwości czasowych i naszych 
możliwości finansowych zajął się resztą drzew na cmentarzu 

7. Transmisja  Mszy św. z naszego kościoła  w niedziele o godz.10.30 on-line . Na stronie internetowej 
znajduje się specjalny link, który należy otworzyć. 

8. W poniedziałek – 20 kwietnia rozpoczynają się rekolekcje ONLINE – 33 dni przygotowania do odda-
nia się Panu Jezusowi przez Maryję. Prowadzą Misjonarze Świętej Rodziny w dwóch opcjach do 
wyboru: 

* codziennie o godzinie 21:20 na kanale Youtube „Różaniec bez granic”: (LINK: https://www.you-
tube.com/channel/UCXiNu0gDQbfpg4jyDATOE0A/featured) 

* nieco później ten sam program będzie powtarzany: 
o 22:00 na profilu FB: RÓŻANIEC BEZ GRANIC (także codziennie): 
LINK TUTAJ: https://www.facebook.com/Rozaniecbezgranic/ 

* Do samodzielnego odprawienia rekolekcji materiały na każdy dzień będą też dostępne TU-
TAJ:https://www.ocalenie.info/Serce-Mary 

Ponadto w tygodniu o godz.11.00 dla dzieci specjalne edukacyjne programy, na które warto zwrócić 
uwagę. 
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* Mocni w Duchu Dzieciom ► http://szkolawlodzi.jezuici.pl/youtube 

9. Zmarł śp.  Artur Wojtyński z Dusznik l.39.  Pogrzeb we wtorek o 11.00. Dobry Jezu… 

10. W tygodniu w liturgii: w czwartek - święto św. Wojciecha Bp, M ; sobota – św. Marka Ewangelisty.  

11. Dziękuję za sprzątanie kościoła. W sobotę proszę o 10.00  - ul. Kolejowa nr 11.11a,12,13,14. Nosimy się 

z zamiarem, żeby „od zaraz ” znaleźć stałe osoby, które podjęłyby się sprzątania kościoła raz w tygodniu. 

Chętnych i ofiarnych parafian proszę po namyśle o kontakt i  zgłoszenie się.   

Bóg zapłać za okazaną pomoc i prace na terenie plebanii. Niech Bóg wszystkim hojnie wynagrodzi za 

okazane dobro ! 
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