
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

31 maja 2020 roku. 

1. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na spłatę budowlanego kredytu.    

  

2. W czerwcu zapraszamy do udziału w nabożeństwach do Najświętszego Serca Pana Jezusa,  

które w dni powszednie sprawujemy przed, a w niedzielę po Mszy Św. wieczornej.   

             

3. W przyszłą niedzielę, 7 czerwca Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Zgodnie   z przykazaniem 

kościelnym do tego czasu powinniśmy wypełnić obowiązek spowiedzi i Komunii Świętej 

wielkanocnej. W dni powszednie spowiadamy codziennie pół godziny przed, a w niedzielę 

podczas każdej Mszy Św.          

  

4. W liturgii Kościoła w poniedziałek święto Maryi Matki Kościoła, a w czwartek święto Jezusa 

Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to dzień modlitwy Kościoła za jego pasterzy. 

Będziemy się modlić o powołania kapłańskie i zakonne oraz wierność w powołaniu dla 

kapłanów.             

  

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź                         

w piątek od godz. 17.00.           

  

6. W pierwszą sobotę od 8.30 z posługą sakramentalną odwiedzimy chorych, a na różaniec 

wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi prowadzony przez Róże Żywego Różańca 

zapraszamy przed nabożeństwem czerwcowym.       

  

7. Rozpoczynamy zapisy kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w 2021 r. Do 30 

czerwca w zakrystii mogą zapisywać się uczniowie obecnych klas VII szkoły podstawowej lub 

starsza młodzież, która nie przyjęła jeszcze tego Sakramentu.     

  

8. Dziękujemy Pani Agacie Bacher za przygotowanie dekoracji kwiatowych ołtarza oraz 

sprzątającym nasz kościół w ubiegłym tygodniu. W najbliższą sobotę o godz. 8.30 prosimy 

parafian z ul. Rymanowskiej, blok nr 11 (m. 1-12).  

 

9. Dla pogłębienia wiedzy i wiary religijnej zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

 

10. W związku ze zniesieniem przez Rząd RP kolejnych ograniczeń związanych                                

ze stanem epidemii, decyzją biskupa ordynariusza z dniem 6 czerwca br. zostaje odwołana 

dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.. W tym 

miejscu po doświadczeniach wirtualnej duchowości warto przypomnieć z Dekalogu trzecie 

przykazanie; Pamiętaj, abyś dzień święty święcił oraz zapis z Katechizmu Kościoła 

Katolickiego: Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. 

Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są 

usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali 

dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, 

popełniają grzech ciężki. Cieszymy się ze zniesienia duchowych restrykcji i zapraszamy na 

niedzielną Eucharystię. Przyzywając obecności Ducha Świętego trwamy także i zapraszamy w 

dni powszednie na modlitwę dziękczynno-błagalną przed wystawionym Najświętszym 

Sakramentem godzinę przed Mszą Św. wieczorną.       

  

11. Życzymy wszystkim dobrej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi.  


