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1. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski obchodzimy w dniu 

dzisiejszym z racji przypadającej jutro niedzieli.  Msze s w.  odprawiane są według  

porządku niedzielnego. 

2. Nabożeństwa majowe dzis  o godz. 1815. 

3. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en stwo czuwania z Maryją dzis  po Mszy 

s w. o godz. 1900 do Apelu Jasnogo rskiego o godz. 2100. 

4. Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ilości wiernych podczas zgromadzeń 

religijnych /1 osoba na 15 m2/, Msze św. są odprawiane w dni powszednie, 

niedziele i święta w kościele górnym według dotychczasowego porządku, ale 

z ograniczeniem do 60 osób uczestniczących w nabożeństwie. Wierni 

„ponadliczbowi” mogą w tym czasie – zachowując wszelkie środki 

ostrożności – przystąpić w kościele dolnym do Komunii św. Przypominamy, 

że podczas nabożeństw uczestnicy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa. 

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. 

5. Nabożeństwa majowe w dni powszednie bezpos rednio po Mszy s w. o godz. 1800,     

w niedzielę i s więta o godz. 1815. 



6. Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami wiernych i istniejącą sytuacją 

wypominki całoroczne czytane są w piątki na Mszy św. o godz. 1900. O godz. 

1500 w piątki zapraszamy na Koronkę do Boz ego Miłosierdzia prowadzoną przez 

s wieckich. 

7. 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. W intencji 

wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana będzie – 

począwszy od maja – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca Msza św. 

dziękczynna o godz. 1015. 

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

9. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie rano i wieczorem. Osoby 

zainteresowane zapraszamy do zakrystii. 

10. Taca jutrzejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Warszawie. 

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mszach s w. Cena tygodnika to 6 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


