
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 01.06 DO 07.06.2020.
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGONIEDZIELA – 31.05.2020.8:00 Za ++ rodziców Annę i Ignacego Gacków, Konrada i Helenę Gacków,Marię i Jerzego Solichów, Jerzego Niestroja, pokrewieństwo i duszew Czyśćcu cierpiące.10:00 W intencji Heleny i JanaWydróww50. rocznicę ślubu.14:00 W intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci,personelumedycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

PONIEDZIAŁEK – 01.06.2020; NMP,Matki Kościoła (święto).18:00 W intencji Katarzyny i Patryka Gruszków.
WTOREK – 02.06.2020.8:00 Za ++ Hildegardę i Alfreda Marklowskich, ++ z pokrewieństwa z obustron.
ŚRODA – 03.06.2020; św. Karola Lwangi i towarzyszy (wspomnienie).8:00 Za ++ rodzicówWydra i Pawlar.
CZWARTEK – 04.06.2020; Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana(święto).8:00 Za + DamianaWardęgęw 30. dzień po śmierci.17:00 Adoracja.18:00 O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne imisyjne.
PIĄTEK – 05.06.2020; św. Bonifacego, biskupa imęczennika (wspomnienie).18:00 Za +męża Grzegorza Kubisa.
SOBOTA – 06.06.2020.8:00 Za ++ rodziców Irenę i Zbigniewa Karpińskich, ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 07.06.2020.UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ8:00Za + Różę Cieślik – od rodzinMrozek, Pendzich i Niemiec.10:00 Za + KrystynęWalenko – od sąsiadów.14:00 W intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci,personelumedycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.15:15 Nieszpory.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.1. Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy Okres Wielkanocny.Dzisiaj za odśpiewanie hymnu „Przybądź Duchu Stworzycielu” można zyskaćodpust zupełny pod zwykłymi warunkami.2. Na dzisiejsze nieszpory zapraszamna godz. 15:15.3. Jutro obchodzimy święto NMP Matki Kościoła, a w czwartek świętoJezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Zachęcamdo udziałuw Eucharystii o godz. 18:00.4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.W czwartek Msza św. o powołania, w piątek po Mszy św. nabożeństwo doSerca Pana Jezusa, a w sobotę po mszy św. nabożeństwo do NiepokalanegoSerca Maryi. Sobota jest również dniem zmiany tajemnic w większości różróżańcowych.5. W sześciu różach skończyła się rozpiska tajemnic na każdy miesiąc. Proszę,by zelatorki tych róż, które odmawiają 20 tajemnic zgłosiły się do zakrystii ponowe rozpiski.6. Biskup dopuszcza już odwiedziny chorych z posługą sakramentalną(spowiedź, komunia, namaszczenie chorych), ale tylko pojedynczo naindywidualną prośbę. Dlatego nie będzie ogłaszanych odwiedzin chorychw pierwszą sobotę. Można się umawiać telefonicznie (tel. 32 410 21 50,|tel. kom. 608 242 812).7. Od soboty zostały zniesione limity osób w kościołach. Pozostaje jednakobowiązek zasłaniania ust i nosa w kościele, na cmentarzu, na drogachi w ogólewmiejscach ogólnodostępnych.8. Procesja w uroczystość Bożego Ciała będzie mogła się odbyć tylko wokółkościoła z udziałem nie więcej niż 150 osób, oraz bez budowania ołtarzy.Za tydzień podam szczegóły.9. Ministranci za zgodą rodzicówmogą już normalnie wrócić do służby.10. Zostaje też przywrócona zwyczajna forma pogrzebów.11. Od przyszłej niedzieli przestaje obowiązywać ogólna dyspensa oduczestnictwa we Mszy św. niedzielnej. Biskup udziela jednak dyspensyosobom starszym, z objawami infekcji i tym, które czują obawę przedzarażeniem.12.W związku ze zniesieniem limitów osób nie będzie już Mszy św. w sobotęo 18:00. Pozostaje do odwołaniaMsza niedzielna o 14:00.


