
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK „A” 22 marca 2020 r. 

 

1. W duchu odpowiedzialności, zgodnie z zaleceniami władz państwowych, po 
konsultacjach z samorządem i władzami kościelnymi dokonujemy koniecznych 
korekt w naszym planie duszpasterskim na najbliższe tygodnie w następujących 
obszarach: 
• Do odwołania zawieszamy spotkania zespołów i wspólnot parafialnych. 
• Przeniesiono termin Sakramentu Bierzmowania z 19 marca na miesiąc maj. 
• Odwołujemy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych, które mieliśmy 

dziś rozpocząć. Osoby, kto re zamo wiły intencje mszalne w dniach 23-25 marca o godz. 
900, 1730 i 1100 prosimy o kontakt w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

• Odwołujemy tradycyjną Drogę Krzyżową ulicami parafii w piątek, 27 marca. 
• Odwołujemy Szkolne Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży. 
• Mszę Św. odprawianą corocznie w Święto Miłosierdzia Bożego o godz. 1500 w 

Parku Moczydło (Warszawskie Łagiewniki) przenosimy do świątyni parafialnej. 
2. W przypadku przekroczenia limitu 50 osób w kościele podczas Mszy św. niedzielnych 

pozostałych wiernych będziemy prosili o przejście do dolnego kościoła, a nawet do 
sali św. Józefa, gdzie kapłani również będą odprawiali Msze św. Z tej racji spowiadać 
będziemy tylko w dni powszednie podczas wszystkich Mszy św. rano i wieczorem. 
Świątynia nasza jest otwarta całodobowo. Korzystajmy z niej w tym czasie, szczególnie 
poza stałymi godzinami nabożeństw. Stosujmy się do zaleceń władz państwowych. 
Zachęcamy do indywidualnego odprawiania nabożeństw Drogi Krzyżowej w piątki i 
Gorzkich Żali w niedzielę. Korzystajmy również z uczestnictwa w transmisjach 
telewizyjnych i radiowych. 

3. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
4. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dzis  przy wyjs ciu z kos cioła Panie z Z ywego Ro z an ca. 

5. Świece świąteczne Zespo ł Caritas sprzedaje dzis  przy wyjs ciu z kos cioła. Docho d ze 
sprzedaz y przeznaczony jest na cele charytatywne. 

6. Na ten czas ograniczeń, jeśli chodzi o ilość osób mogących jednorazowo uczestniczyć 
we Mszy św., kiedy nie moz emy w pełni zewnętrznie wyrazic  się jako wspo lnota parafialna, 
przekazujemy Wam modlitewnik – przewodnik po Bożym Miłosierdziu, kto rego kult 
jest tak z ywy w naszej wspo lnocie i wyraz a się w codziennej modlitwie o godz. 1500. 
Prosimy, zabierzcie go ze sobą do domów, przekażcie także bliskim, sąsiadom i 
znajomym. Niech te teksty, odmawiane i rozwaz ane w rodzinach, napełnią nas 
chrzes cijan ską nadzieją, wleją w serca otuchę, niech będą wyrazem wewnętrznej jednos ci 
naszej wspo lnoty parafialnej i niech nas przygotują na S więte Triduum Paschalne i S więto 
Miłosierdzia Boz ego. 

7.  Prace konserwacyjno – pielęgnacyjne posadzki w kościele polegające na uzupełnieniu 
ubytko w i krystalizacji jej powierzchni w celu uzyskania połysku rozpoczniemy od 
najbliz szego poniedziałku. Prace będą prowadzone w godzinach nocnych.  

8. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają 
dzis  ministranci po Mszach s w. Cena tygodnika to 6 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 
kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

9. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Gertrudę Piotrowską i 
Kazimierę Alwast-Sobstel. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek. 


