Ogłoszenia duszpasterskie
10 stycznia
1.
Adoracje Najświętszego Sakramentu po Mszy św. porannej w środy oraz w piątki
od 17:30 do 18:30.
2.
Podczas trwania pandemii dystrybucja gazetek parafialnych po Mszy św. jest
wstrzymana. Są one dostępne tylko na naszej stronie internetowej.
3. Możliwość spowiedzi tylko po wcześniejszym umówieniu się. Proszę w tej sprawie
kontaktować się z biurem parafialnym.
4. Ofiarę na Kościół można zostawić w skrzynce na listy lub przesłać pocztą.
Możliwość złożenia donacji online. Link na stronie internetowej naszej parafii
zatytułowany Donate to our parish on line. Dziękujemy za Wasze stałe i hojne wsparcie.
5. Zachęcamy do złożenia aplikacji na automatyczne pobieranie ofiar na kościół z kont
bankowych. Donacje będą pobierane pierwszego dnia każdego miesiąca. W ten sposób
wsparcie dla kościoła wpływa nieprzerwanie, nawet w czasie, kiedy z jakiś względów nie
możemy być obecni na Mszy św. Osoby, które chciałyby korzystać z tej formy składania
donacji proszone są o kontakt z biurem parafialnym.
6. Koperty na niedzielne ofiary na rok 2021 znajdują się w przedsionku kościoła.
Będzie można je odebrać po 23 stycznia. Prosimy, aby nie używać w przyszłym roku
kopert z 2020 ponieważ numer przypisany do nazwiska mógł ulec zmianie.
7. Rycerze Kolumba przy naszej parafii zapraszają wszystkich do udziału w akcji
“Dzielmy się ciepłem”. Od 1 stycznia do 21 marca w przedsionku wejścia do biura będzie
ustawiona skrzynka na donacje w postaci czapek, szalików, rękawiczek i grubych
skarpet, które będą następnie rozprowadzone wśród potrzebujących. Szczegóły donacji
gotówkowych na naszej stronie internetowej.
8. Biuro parafialne pozostanie zamknięte dla odwiedzających do 24 stycznia włącznie.
Kontakt z biurem parafilanym jedynie telefonicznie lub przez email.
9. Zgodnie z rozporządzeniem władz naszej prowincji od dnia 26 grudnia zostaje
wprowadzony stan wyjątkowy. Decyzją biskupa Diecezji Hamiltońskiej, kościoły
zostaną zamknięte. Ks. Roginski i Ks. Kryn będą codziennie celebrowali Mszę świętą, z
możliwością oglądania na żywo. Link jest podany na naszej stronie internetowej. Msza
święta niedzielna będzie celebrowana o godzinie 9:30 w obu intencjach z tego dnia.
10. Komunia Święta nie będzie udzielana parafianom do odwołania.
11. Celebrowanie chrztów, ślubów oraz pogrzebów jest dozwolone w kościele z liczbą
uczestników nie większą niż 10 osób wliczając księdza.

