
OGŁOSZENIA P ARAFIALNE
V Niedziela Zwykła 07.01.2021r.

1. Przypominamy o przestrzeganiu przepisów higienicznych w z związku
z epidemią koronawirusa. W kościele trzeba posiadać maski i dezynfekować 
dłonie.

2. W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu.

3. W czwartek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorych. 
Msze św. o 7.00; 8.00 specjalna w intencji chorych o godz. 9.00 i wieczorem o 
17.00, i 18.00. Podczas Mszy św. będziemy oddzielać sakramentu chorych w
reżimie sanitarnym (po każdorazowym namaszczeniu kapłan będzie 
dezynfekował dłonie). 

4. W piątek po Mszy św. o godz. 8.00 prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła. 

5. W sobotę od godz. 9.00 Rycerze Kolumba będą mieli skupienie, które poprowadzi 
abp Grzegorz Ryś.

6. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie dla kandydatów do 
bierzmowania z klas ósmych oraz tych, którzy w ubiegłym roku nie przystąpili 
do tego sakramentu, a chcą przystąpić. Zapraszamy także ich rodziców.

7. Jest jeszcze wiele wolnych intencji mszalnych, które można ofiarować za 
zmarłych członków naszych rodzin lub za żyjących o  potrzebne łaski.

8. Dziękujemy za wszystkie ofiary składne na tacę, ofiary indywidualne oraz ofiary 
przesyłane na konto parafialne czy na konto naszego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawni – Sprawni. Ostatnio ofiary kolędowe: 500zł, 400zł, 200zł, 
100zł, 100zł, 50zł, 50zł, 50zł. Za wszystkich ofiarodawców odprawiana jest Msza 
św. w ostatnią środę każdego miesiąca. 

9. Wydaje się nie możliwe zorganizowanie odwiedzin duszpasterskich czyli kolędy 
w tradycyjny sposób. Chcemy jednak spotkać się z parafianami i pomodlić choć 
w kościele. Od przyszłego tygodnia będziemy zapraszać parafian z 
poszczególnych ulic do naszej świątyni na Mszę św. o godz. 18.00. Po Mszy św. 
odmówimy specjalna modlitwę błogosławieństwa, a każdy otrzyma buteleczkę z 
wodą święcona, kartkę z modlitwą do odmówienia w domu i list papieża na 
jubileusz naszej diecezji. Jeśli ktoś będziemy chciał złożyć ofiarę na utrzymanie 
kościoła będziemy wdzięczni ponieważ prowadzimy obecnie duże remonty,  a i 
ogrzewanie przy obecnych mrozach sporo kosztuje. Wszystkie ofiary zostaną 
odnotowane. Bóg zapłać.

10. Zachęcamy do kupowania prasy katolickiej, opłaty za gazety prosimy składać do 
skarbony umieszczonej w stoliku prasowym. 


