
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 15.03.2020 

1. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, Rada Stała Konferencji 

Episkopatu Polski rekomenduje udzielenie do 29 marca dyspensy od 

uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.: osobom w podeszłym wieku, 

wiernym, którzy mają objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona 

temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują 

nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed 

zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy 

niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, 

aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej 

modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła 

poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Przypominamy, 

że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej 

na rękę, natomiast znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, 

bez podawania rąk 

2. W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że: 

- uroczystości odpustowe z okazji 200 rocznicy śmierci św. Klemensa 

Hofbauera - patrona parafii, zostały przełożone na 27 czerwca  

- rekolekcje akademickie i parafialne zostały odwołane 

- kancelaria parafialny nieczynna do odwołania (w sprawach nagłych o każdej 

porze) 

- spotkania wszystkich wspólnot parafialnych zostały odwołane 

- planowane przygotowanie dorosłych do sakramentu bierzmowania i kurs 

przedmałżeński rozpoczną się w późniejszym terminie, z zachowaniem daty 

zakończenia wyznaczonej na 18 maja br. 

3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa 

codziennie oprócz środy i niedzieli o godz. 18.00 (w piątek z udziałem dzieci), 

dodatkowo w piątek o godz. 9.00. Natomiast Gorzkie Żale w niedzielę  

o godz. 17.30 

4. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na nabożeństwa: 

- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00 



5. Przyjmujemy zgłoszenia osób, które chciałyby otrzymać karty wejścia na plac 

celebry podczas uroczystości beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, która 

odbędzie się w niedzielę 7 czerwca w Warszawie. Zapisy odbywają się w 

zakrystii lub kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania 

6. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce szlakiem świętych Redemptorystów  

w dniach 28.05 – 2.06.2020. W programie m.in. Neapol, Pagani, Materdomini, 

Scala, Amalfia. Koszt 2990 zł. Zapisy i szczegółowe informacje u o. Proboszcza 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej 

 

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa na terenie Polski zachęcamy 

do modlitwy o ustanie tej pandemii i w intencji wszystkich, których ona dotknęła: 

 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń 

i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię. 

 

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których 

koronawirus już dotarł. 

 

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. 

 

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, 

którzy starają się opanować sytuację. 

 

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji 

ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia. 

 

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, 

Jezusa. Amen. 

 

Święty Sebastianie - módl się za nami! 

Święta Rochu - módl się za nami! 

Święta Rito - módl się za nami! 

Święta Rozalio - módl się za nami! 

Święty Antoni - módl się za nami! 

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny - zmiłuj się nad nami! 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny - wybaw nas Panie! 

Od nagłej i niespodziewanej śmierci - zachowaj nas Panie! 

My grzeszni, Ciebie Boga prosimy - przepuść nam Panie! 


