OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na III Niedzielę Wielkanocną – 26.04.2020r.
1. Zgodnie z przepisami państwowymi i kościelnymi przywracamy w naszym kościele
odprawianie Mszy św. z udziałem wiernych. W tygodniu na jednej Mszy św. może
uczestniczyć około 60 osób, a w niedzielę dodatkowo 20 osób przebywających na
balkonach. Prosimy także zachować bezpieczną odległość między wiernymi i zakładać
maseczki ochronne.
2. Z tyłu kościoła znajduje się miejsce przeznaczone do spowiedzi. Prosimy więc nie
zajmować ławek pod chórem. Dla bezpieczeństwa wyłączone jest również z użytku wejście
boczne do naszego kościoła.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 29 kwietnia br. o godz. 18.00
4. W miesiącu maju odprawiać będziemy w naszym kościele Msze św. ku czci Matki Bożej w
intencjach poleconych. Intencje przyjmuje Kancelaria Parafialna.
5. Kancelaria Parafialna czynna jest w godzinach urzędowania. Wiernych prosimy, aby do
pomieszczeń Kancelarii wchodzili pojedynczo.
6. Termin Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 8 i 14 oraz
Grupy Dodatkowej został przesunięty na niedzielę 13 września 2020r. godz. 11.00.
7. Chrzty proponujemy wiernym zamawiać po Mszach św. niedzielnych wtedy będzie
możliwość uczestnictwa w nich większej liczby członków rodziny
8. Ze względu na przepisy epidemiologiczne oraz kościelne Msze św. pogrzebowe będą
odprawiane w naszej świątyni bez trumny i urny. Po Mszy św. możliwy jest pochówek na
cmentarzu. (Liczba uczestników pogrzebu do 50 osób)
9. Naszym Parafianom i Wiernym składamy serdeczne podziękowanie za ofiary składane na
rzecz naszego kościoła i parafii. Dziękujemy za wpłaty na nasze parafialne konto oraz dary
pieniężne przynoszone do Kancelarii Parafialnej. Jest to dla nas ogromna pomoc w
utrzymaniu kościoła, opłaceniu pracowników i mediów „Bóg zapłać”.
MODLITWA W CZASIE EPIDEMII
Prowincjała Zakonu Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie
Wszechmocny Boże, bądź blisko wszystkich, którzy zachorowali na koronawirusa.
Zatroszcz się o tych, którzy lękają się infekcji i którzy z powodu kwarantanny
nie mogą swobodnie się poruszać. Dodawaj sił lekarzom, pielęgniarkom,
ratownikom i opiekunom, którzy w dzień i w nocy poświęcają się dla chorych.
Oświecaj umysły badaczy poszukujących ochrony przed chorobą i skutecznego lekarstwa.
Pobłogosław naszej ojczyźnie i całemu światu. Amen.

