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1. Radość wielkanocnego poranka niech dotrze do kaz dej z rodzin naszej 

wspo lnoty parafialnej, niech napełni nasze serca i będzie zadatkiem s więtowania 

ze Zmartwychwstałym Panem w wiecznos ci. 

2. W związku z ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń religijnych  Msze św. 

są odprawiane w naszej świątyni parafialnej w dni powszednie, niedziele i 

święta  według dotychczasowego porządku i zgodnie z przyjętymi intencjami 

od wiernych, ale w kościele dolnym i bez udziału wiernych. Dotyczy to także 

Świąt Wielkanocnych i Święta Miłosierdzia Bożego. W tym czasie w kościele 

górnym można przystąpić do spowiedzi i komunii św. Świątynia nasza jest 

otwarta całodobowo. Korzystajmy z niej w tym czasie, szczególnie poza 

stałymi godzinami nabożeństw. Stosujmy się do zaleceń władz państwowych. 

Korzystajmy również z uczestnictwa w transmisjach telewizyjnych i 

radiowych. 

3. 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 więto Miłosierdzia Boz ego. Modlitewnik wyłoz ony jest na 

stolikach przy wyjs ciu z kos cioła. 



4. Wszystkim, którzy w tym trudnym czasie poczuwają się do materialnej 

odpowiedzialności za świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” 

za każdą ofiarę do puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. 

5. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

6. Tygodnik katolicki „Niedziela” w wydaniu świątecznym zawierającym 

modlitewnik „Oblicza Jezusa” oraz parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

moz na otrzymac  po Mszach s w. Cena tygodnika to 10 zł. plus dobrowolna ofiara na 

druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 


