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1. Z kalendarza liturgicznego – W czwartek obchodzimy uroczystość św. Wojciecha, 

biskupa i męczennika głównego Patrona Polski, natomiast w sobotę przeżywamy 

święto św. Marka Ewangelisty. 

 

2. Niedziela Miłosierdzia Bożego – Dzisiejsza niedziela tzw. „Biała” jest dniem szcze-

gólnej czci Miłosierdzia Bożego. Z tej racji po każdej Mszy św. odmówimy koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj za publiczne i pobożne odmówienie koronki można uzyskać 

odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Dzisiejsze święto na życzenie Pana Je-

zusa skierowane do św. Faustyny chcemy połączyć z Godziną Miłosierdzia, 

którą rozpoczniemy o godz. 15.00 Koronką do Bożego miłosierdzia, następnie 

rozważymy teksty z Dzienniczka Siostry Faustyny oraz będziemy adorować 

Pana Jezusa w ciszy. Adoracja będzie trwała do godziny 18.00. 

 

3. Adoracja - Adoracja Najświętszego Sakramentu jest szczególną formą spotkania  

z Chrystusem eucharystycznym. Pragniemy poinformować, że adoracja w naszym ko-

ściele będzie odbywała się od poniedziałku od soboty od godz. 7.30 do 18.00 a w nie-

dziele od godz. 13.30 do 18.00 

 

4. Zarządzenie - Od jutra czyli od 20 kwietnia rząd polski wprowadził zarządzenie, iż 

w kościołach może przebywać jedna osoba na 15m2. Czyli w naszym kościele jednora-

zowo w kościele podczas nabożeństw będzie mogło przebywać 30 osób. Równocześnie 

przypominamy, że mamy obowiązek noszenia maseczek ten obowiązek jest również 

podczas przebywania w kościele  na adoracji i na Mszy św. Pragniemy również poinfor-

mować, że od jutra nie udzielamy komunii św. poza Mszą św. Spowiedź o godz. 7.00 

podczas Mszy św. wieczorem od godz. 17.30 i również podczas Mszy św. 

 

5. Rocznica I Komunia Św. - informujemy, że z powodu epidemii koronawirusa Pierw-

sza Komunia św. oraz rocznica Pierwszej Komunii św. zostają odwołane. 



6. Nowenna - We wtorek obchodzimy drugi dzień nowenny ku czci Św. Antoniego  

z Padwy. Msza św. z modlitwami nowennowymi o godz. 18.00. Wszystkich czcicieli św. 

Antoniego serdecznie zapraszamy 

 

7. Zmarli – w ostatnim tygodniu odeszły do Pana: śp. Terasa Rolirad lat 90.   

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim ży-

czymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 

 

 

 

 


