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W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do
rozporządzeń organów państwowych, które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób,
w tej wyjątkowej sytuacji, do kościoła w niedzielę zapraszamy przede wszystkim te rodziny i osoby,
które mają zamówione intencje Mszy św. Wszystkich Parafian, zgodnie z zaleceniem Episkopatu
Polski, zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
Ks. Biskup udzielił dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej do 29 marca dla osób: osobom
w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży oraz dorosłym, którzy
sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem ale zachęta do
osobistej modlitwy i Mszy św. przez środki masowego przekazu.
Przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę,
do czego teraz zachęcam - wyciągamy lewą lub prawą dłoń; Pana Jezusa kapłan kładzie na dłoni a
prawą lub lewą ręką bierzemy i przy kapłanie wkładamy do ust i spożywamy, przechodzimy na
miejsce i adorujemy Chrystusa Eucharystycznego.
Msze św. niedzielne będą odprawiane co pół godziny wg następującego porządku: 8.00, 8.30, 10.00,
10.30, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30 i 18.00. Spowiedź św. 20 min przede Mszą św. Znak pokoju
przekazujemy przez skinienie głowy, nie podajemy rąk. Kropielnice na ten czas zostały usunięte, ale
wchodząc do świątyni przyklękamy i czynimy znak krzyża.
Nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej zostają zawieszone do odwołania. Wszystkie spotkania
parafialne: przygotowanie do bierzmowania, do Pierwszej Komunii św., spotkania wszystkich Grup
Parafialnych, ministrantów, scholki, chóru, Apostolstwa Żywego Różańca, Neokatechumenatu,
Odnowy w Duchu Świętym, Domowego Kościoła, Stowarzyszenia Wspierania Powołań, Mszy dla
Wdów i Wdowców, Apostolstwa Dobrej Śmierci, Anonimowych Alkoholików, AlAnon, zostają
zawieszone do odwołania. W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu.
W czwartek 19.03 Uroczystość św. Józefa, Patrona Kościoła. Msze św. o godz. 7.00, 17.00 i 18.00.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego. W zeszłą niedzielę w czasie składki budowlanej
zebraliśmy 9450 zł. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy, Bóg zapłać. Biuro Parafialne czynne jest
zgodnie z obowiązującym porządkiem. W czasie każdej Mszy św. po Komunii św. śpiewamy
suplikacje i odmawiamy modlitwę.
W minionym tygodniu zmarli: śp. Elżbieta Matelska l.71 ul. Gawędy 1 oraz śp. Irena Słonina l.75 ul.
Rodzinna 4. Polećmy je Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie..…
Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej
sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim
doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim
podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba
całkowitego zaufania Opatrzności Bożej. Modlimy się każdego dnia „Aby udało się jak najszybciej
opanować epidemię, przywróć zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus dotarł”.

Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia. Matko Boża Zwycięska,
Módl się za nami!

