OGŁOSZENIA PARAFIALNE
31 maja 2020
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego – święto umocnienia Kościoła,
święto jedności wszystkich ochrzczonych. I my zgromadzeni w jedno przez
Ducha Świętego wychwalamy Boga za całe dzieło zbawienia i dziękujemy za
Kościół, który napełniony Duchem Świętym, prowadzi nas do pełni miłości
i prawdy. Prośmy Boga, by oczyścił nasze serca ogniem Ducha Świętego
i uczynił nas swoją świątynią, byśmy byli znakiem jedności całego świata.
2. Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, ksiądz Kardynał odwołuje
dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących
w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa
we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji
lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające
w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi. W związku ze
zniesieniem limitu uczestnictwa we Mszach Świętych nie będą one
transmitowane ale zapraszam na adoracje po Mszy Świętej wieczornej do 19.30
/będą one trwały do Bożego Ciała/. Przypominam, że wg prawa w kościele
winniśmy mieć zakryte usta i nos.
3. Zapraszam do zatrzymania się przy wystawie „Karol Wojtyła – narodziny”
udostępnionej przez Centrum Myśli Jana Pawła II.
4. Serdecznie zapraszam dziś na ostatnie majowe i od jutra na nabożeństwa
czerwcowe, które są odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta
a w niedzielę o godz. 17.15. Zachęcam również do modlitwy przy figurach
Jezusowi poświęconych.
5. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek przypada w kalendarzu Dzień Dziecka a w liturgii święto NMP
Matki Kościoła; tego dnia z racji na 1-szy poniedziałek miesiąca Msza Święta
w intencjach wypominkowych, które będą odczytane o godz. 17.30;
- w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana;
z racji na 1-szy czwartek miesiąca o godz. 17.15 adoracja wspólnoty Krwi
Chrystusa;
- w piątek możliwość spowiedzi od godz. 17.00.
6. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny. Można również zabrać
do domu wodę święconą.
7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
8. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje
ofiary wpłacają na konto parafialne oraz puszki „Na potrzeby Kościoła”
/pod VII stacją Drogi Krzyżowej/. Dziękuję za odpowiedzialność i troskę
o element materialny naszej Wspólnoty. Pamiętajmy w naszych codziennych
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służy
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.

9. Złagodzone obostrzenia z racji na epidemię pozwalają na zorganizowanie
procesji w uroczystość Bożego Ciała. Będzie ona dookoła kościoła tak jak
w ubiegłym roku.
Zwracam się z prośbą o przygotowanie poszczególnych ołtarzy:
1 – po lewej stronie kościoła – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego
2 – przy plebanii – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego :ul. Lutza, Konopnickiej,
Torfowa, Akinsa, Mickiewicza, Norwida i bloki przy szpitalu
3 – po prawej stronie kościoła – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego: ul. Pogodna,
miła i przyległe
4 – przy Krzyżu – mieszkańcy Sadowej.

