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1. Dzisiejsza niedziela jest  Uroczystością Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Przekazujemy również prośbę 

Konferencji Episkopatu Polski zapraszającą do szczególnej modlitwy w 

dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia o godz. 15.00. „Zachęcam byśmy dzisiaj 

szczególnie modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania 

epidemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, a także za tych, którzy walczą 

z wirusem.  

2. Niedziela Miłosierdzia Bożego jest patronalnym dniem Caritasu. Módlmy 

się w intencji ludzi, którzy działając w Caritasie szczególnie w czasie trwania 

epidemii koronawirusa niosą wszechstronną pomoc. Módlmy się również za 

Caritas naszej parafii. W Episkopacie Polskim przewodniczącym Caritas jest 

nasz ks. Biskup pomocniczy Wiesław Szlachetka.  

3. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia Bożego. W 

Tygodniu Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. 

4. Od jutra wg rozporządzeń państwowych niektóre przestrzenie życia 

publicznego będą bardziej udostępnione dla nas wszystkich. Do nich należą 

także kościoły. Wg ustaleń jednorazowo w naszym kościele na Mszy św., 

nabożeństwach może uczestniczyć 50 osób.. Obowiązkowo trzeba mieć 

zasłonięte usta, maseczką, szalikiem itp. 

5. Program Mszy św. jest wg stałego porządku w niedzielę i dni powszednie. 

Dodatkowa Msza św. jest każdego dnia o godz. 20.00. Nabożeństwa, które 

sprawujemy to z rana Różaniec św., o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego. O godz. 17.30 Różaniec św., oraz o godz. 20.30. Zapraszamy do 

udziału w tych nabożeństwach. Szczególnie Msza św. o godz. 20.00, i 

Różaniec o godz. 20.30 jest w intencji o ustanie epidemii koronawirusa.  

6. Intencje mszalne zamówione wcześniej odprawiamy wg ustalonego 

kalendarza z rodziną.  

7. Ukazał się komunikat Kurii Biskupiej umożliwiający organizowanie w 

parafiach Uroczystości Komunijnych Dzieci.   

8. Ponieważ od poniedziałku 20 kwietnia br. w naszym kościele będzie mogło 

przebywać jednocześnie 50 osób, dlatego chcemy, korzystając z tego, 

umożliwić dzieciom przystąpienie do I Komunii Świętej w planowanym 

terminie w czerwcu tego roku. Przeniesienie uroczystości I Komunii na 

jesień jest obarczone ryzkiem, gdyż istnieje zagrożenie drugiej fali 

koronawirusa. Propozycje jakie są możliwe obecni to przyjęcie I Komunii 

Świętej organizowane w mniejszych grupach, lub przełożenie Komunii na 



termin późniejszy, kiedy wg uznania, zagrożenie dla wszystkich minie. 

Podobnie z przygotowaniem dzieci komunijnych do pierwszej spowiedzią 

św. Dzisiaj podajemy informację ogólną o istnieniu takiej możliwości. W 

przyszłą niedzielę przedstawimy zarys harmonogramu organizacyjnego o 

przebiegu uroczystości I Komunii dzieci. 

9. Bóg zapłać za troskę o kościół i przekazywanie ofiar na jego utrzymanie w 

zakrystii, ale poprzez wpłatę na konto parafii podane na stronie internetowej 

naszej parafii. 

10. W tym tygodniu zmarli.: + Anna Sikora l. 85 z ul. Derdowskiego, 

+Andrzej Szultk l. 68 z ul. Narutowicza  


