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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.03.2020
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Zenon Gronowski, l. 83; Magdalena Zbrzyzna, l. 90; Zofia Szpak, l. 95 – wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…
Dzisiaj:

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan.
1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), Biskup diecezjalny Edward Dajczak udziela
dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej osobom w podeszłym
wieku, osobom z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy
sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Dyspensa obowiązuje do dnia 29 marca br. Zachęcamy jednocześnie do śledzenia transmisji
Mszy świętych niedzielnych dostępnych w mediach. Lista dostępnych transmisji znajduje się na
naszej stronie parafialnej.
2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.00 są odwołane.
W tygodniu:
3. W środę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy
Dzień Świętości Życia - na Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00 będzie można podjąć się duchowej
adopcji dziecka poczętego.
4. Piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej również w tym tygodniu będzie miało charakter
indywidualny. Nie będzie wspólnotowej celebracji nabożeństwa po Mszy św. o godz. 9.00, a
także o 16.30 i o godz. 17.30.
5. W piątek 27 marca za pośrednictwem Dobrych Mediów będzie transmitowane z katedry
Wielkopostne Czuwanie Młodych pod przewodnictwem Biskupa Edwarda Dajczaka.
Rozpoczęcie o godz. 19.00. Transmisję można śledzić na stronie internetowej
www.dobremedia.org
W przyszłą niedzielę:
6. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godzinie 12.00 będziemy modlili się w intencji dzieci,
które w bieżącym miesiącu obchodziły swoje imieniny lub urodziny. Intencje można zgłaszać w
zakrystii lub w kancelarii.

Inne:

7. W związku z użyciem prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia
koronawirusem, uprzejmie informujemy, iż odwołane są: pielgrzymka maturzystów na Jasną
Górę. Wszystkie inne inicjatywy i spotkania związane z duszpasterstwem dzieci i młodzieży.
Ponadto zawieszone czasowo zostają spotkania grup młodzieży przygotowujących się do
przyjęcia sakramentu bierzmowania, spotkania rodziców dzieci przygotowujących się do
przyjęcia Pierwszej Komunii św. O innych decyzjach będziemy informowali na bieżąco w
ogłoszeniach i za pośrednictwem parafialnej strony internetowej.
8. Próby scholi śpiewającej podczas Triduum Paschalnego zostają czasowo zawieszone.
9. Uprzejmie informujemy o ograniczonym funkcjonowaniu kancelarii parafialnej. W związku z
trudną sytuacją społeczną, prosimy o wizyty w biurze w sytuacjach koniecznych lub nagłych
(zgłoszenie do chorego, pogrzeb). Wcześniej osoby z zamiarem przyjścia prosimy o kontakt
poprzez telefon dyżurny: 500 489 561
10.W związku z informacjami, dotyczącymi epidemii koronawirusa, zachęcamy do wzmożonej
ostrożności pozostając w domach, monitorując własny stan zdrowia. Zachęcamy do, osobistej
adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i do odmawiania o godz. 15.00
Koronki do Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie Mszy św. odśpiewamy uroczyście
suplikację.
11. Przy wyjściu z kościoła w cenie można nabyć paschaliki na stół wielkanocny
12. W związku z panującą sytuacją i wprowadzonymi ograniczeniami istnieje ryzyko, że
wpływy finansowe konieczne do utrzymania parafii znacznie zmaleją. Pamiętajmy o wsparciu
naszej parafii uwzględniając koszty remontów, ogrzewania, odprowadzanych składek ZUS,
koszty pensji pracowników są aktualne. Ofiary można złożyć na konto parafialne: 05 1240 1428
1111 0000 2263 5745. Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie duchowe i materialne.

13. W minionym tygodniu w katedrze został znaleziony laptop. Osoba, która komputer
pozostawiła proszona jest o kontakt.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy zdrowia na duszy i ciele oraz błogosławionego
tygodnia.

