
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
33 Niedziela Zwykła Rok A 

15 listopada 2020 r. 

   

1. W kościele obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczkami. Ze względu na 

rozporządzenie władz państwowych w naszym kościele podczas nabożeństw może 

przebywać jednocześnie 30 osób. Bp. Wiesław Mering udzielił wiernym dyspensy od 

obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Podkreślił także, że 

brak możliwości uczestnictwa w Mszy niedzielnej zawsze pozostaje raną, stąd 

należy rozbudzać pragnienie Eucharystii i uczestniczyć w niej, gdy tylko nadarzy się 

ku temu sposobność.  

 

2. We wtorek przeżywamy święto św. Elżbiety Węgierskiej, patronki FZŚ, nato-

miast w sobotę w liturgii kościoła wspominamy Ofiarowanie NMP. 

 

3. Pragniemy poinformować, że od 2 listopada w naszym kościele trwa 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ustania epidemii. 

Adoracja oraz wszystkie nabożeństwa z naszej świątyni transmitowane są drogą 

internetową.  

 

4. Nabożeństwo wypominkowe połączone z koronką do Bożego Miłosierdzia, w 

naszym kościele jest odprawiane przez cały miesiąc listopad w dni powszednie o 

godz. 17.40. W zakrystii przyjmujemy jeszcze wypominki: całoroczne, które 

czytamy przed Mszą św. o godz. 9.30, 12.30 i 18.00. 

 

5. W ostatnim czasie ks. bp. Wiesław Mering zatwierdził skład nowej Rady 

Parafialnej, jest on wywieszony w gablocie w przedsionku kościoła. Członkom nowej 

Rady Parafialnej życzymy wielu łask Bożych i wytrwałości w pełnieniu tej służby dla 

dobra naszej parafii.  

 

6. Czynimy starania, aby z okazji jubileuszu 25-lecia powstania parafii, we wrześniu 

2021 roku, w naszym kościele powstała monstrancja przedstawiająca zarys Matki 



Bożej Nieustającej Pomocy, tulącej do serca eucharystycznego Jezusa. Zapraszamy 

do włączenia się w realizację tego dzieła. Ofiary na monstrancję można składać 

osobiście w kancelarii, w zakrystii lub poprzez konto bankowe, można także nabyć 

specjalną cegiełkę - osoby, wspólnoty, rodziny, firmy ... mogą na małej karteczce 

napisać zawierzenie, prośbę, podziękowanie ..., która zostanie umieszczona we 

wnętrzu monstrancji w specjalnej tulejce i pozostanie tam na zawsze. Koszt takiej 

cegiełki wynosi 1000 zł. Zostały już zamówione 24 tulejki, pozostało jeszcze 6 

wolnych. Wszystkich darczyńców otaczamy naszą modlitwą.  

 

7. Br. Sylwester dostarcza opłatki na stół wigilijny dla wiernych z naszej parafii. 

Informujemy wszystkich parafian, że osobą upoważnioną do roznoszenia poświę-

conych opłatków w naszej parafii jest wyłącznie Br. Sylwester. 

 

8. Trwa remont fragmentu zabytkowego ogrodzenia kościelnego z ok. 1900 r. 

Decyzją konserwatora zabytków rozebrany odcinek od ul. Franciszkańskiej 

zostanie zrekonstruowany z nowych materiałów w niezmienionej formie. Z 

Urzędu Marszałkowskiego na te prace otrzymaliśmy dotację w wysokości 50 tys. 

zł. Wkład własny parafii wyniesie 22 tys. zł. pozostała część ogrodzenia będzie 

remontowana w kolejnych latach, w zależności od pozyskanych dotacji.  

  

9. W minionym tygodniu na prace przy rewitalizacji terenu wokół pomnika Jana 

Pawła II została złożona ofiara bezimienna w wysokości 200 zł. Ofiarodawcom 

składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

 

10. W ostatnim tygodniu odeszła do Pana śp. Wanda Liniewska lat 82 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


