Ogłoszenia duszpasterskie
14 marca
1.

Kościoły naszej Diecezji są otwarte na 30%. Powracamy do zwykłego
porządku Mszy św. niedzielnych.

2.

W Wielkim Poście będziemy odprawiać Drogę Krzyżową w piątki o 6pm
oraz Gorzkie Żale w niedzielę o 5pm z kazaniem pasyjnym. W piątek o
7.15pm będą prowadzone wirtualne Rekolekcje Wielkopostne poprzez
Zoom. Ks. Łukasz Gołaś, Pallotyn, będzie głosił pół godzinną konferencję,
po której będzie można zadawać pytania. Rejestracja poprzez wysłanie
emaila
do
biura
parafialnego
lub
do
ks.
Janusza
na
januszroginski@gmail.com. Nagrania z poprzednich sesji są udostępnione
na naszej stronie internetowej.

3.

Biuro Parafialne jest otwarte w regularnych godzinach.

4.

Gazetki parafialne są dostępne tylko na naszej stronie internetowej, gdzie
możecie również zapoznać się z Raportem Finansowym za rok 2020.

5.

Prosimy, by nie używać kopert na składanie ofiary z 2020 roku, gdyż numer
koperty mógł ulec zmianie.

6.

Pokwitowania donacji za rok 2020 do rozliczenia podatkowego są
wystawione w przedsionku kościoła.

7.

Najlepszym sposobem wsparcia naszej Parafii jest rejestracja na
Preauthorized Giving. Formy zostały wysłane listownie, jak również są
dostępne na naszej stronie internetowej. Składki będą pobierane
automatycznie pierwszego dnia każdego miesiąca.

8.

17 lutego w naszym regionie rozpoczęła się modlitewna akcja 40 Dni dla
Życia. Szczegółowa informacja jak do niej dołączyć by bronić poczęte dzieci
przed aborcją jest zamieszczona w biuletynie.

9.

Kartki wielkanocne można kupić w sklepiku parafialnym. Chętnych prosimy
o zachowanie zasad obowiązujących w miejscach publicznych.

10. Departament Zdrowia Publicznego w naszym rejonie ogłosił nowe wytyczne
dla miejsc kultu i domów modlitwy. Poczynając od zaraz każdy przybyły do
kościoła musi przeczytać i odnieść się do ankiety dotyczącej jego stanu
zdrowia. W naszej parafii jest ona wywieszona na drzwiach kościoła. Jeśli
na chociażby jedno pytanie odpowiedź jest pozytywna, nie wolno wejść na
teren kościoła. Jeżeli wszystkie odpowiedzi są negatywne, można wejść do
środka i własnoręcznym podpisem potwierdzić wynik badania. Jedna osoba
wystarczy by potwierdzić przeprowadzony test dla wszystkich osób, które
przyszły razem z nią (tj. rodzina mieszkająca wspólnie). Jeszcze raz
przypominamy, osoby, które nie czują się dobrze powinny zostać w domu.
11. Z powodu wyżej wymienionych regulacji zostanie wprowadzna rejestracja
na Liturgie Triduum Paschalnego i na Niedzielę Wielkanocną. Ponieważ
każde takie przedsięwzięcie wymaga pracy i zaangażowania wielu osób
koordynujących, wielkim rozczarowaniem było w czasie Świąt Bożego
Narodzenia, kiedy okazało się, że wielu parafian nie przyszło do kościoła,
chociaz wielokrotnie umieścili swoje imię na liście i nie zawiadomili o
kancelacji.
Według postanowienia Ksiadza Roginskiego, również na Liturgie Triduum
i na Niedzielę Wielkanocną będą wprowadzone numerowane miejsca,
jednak tym razem nie będziemy używać biletów. Woluntariusze otrzymają
listy z planem aby wskazywać przypisane miejsca przybyłym.
Każdy niezarejestrowany będzie mógł uczestniczyć w Liturgii tylko z Sali
Parafialnej.
Można zarezerwować tylko jedno miejsce na dany dzień czy to wpisując sie
na listę, czy przez email parafialny czy dzwoniąc do biura.
Rejestracja kończy się w Niedzielę Palmową i żadne miejsca nie będą po tym
dniu dopisywane.
Proszę o zastanowienie się, na którą Mszę Świętą chcą Państwo przyjść,
ponieważ zmiany nie będą możliwe. Jeśli członkowie tej samej rodziny chcą
siedzieć razem, muszą się razem zarejestrować.
Przy wpisywaniu prosimy by poinformować jeśli dana osoba jest zwolniona
z noszenia maski lub ma problemy z poruszaniem się, żeby przypisane
zostało odpowiednie miejsce.
Listy dla rejestrujących znajdują się w kruchcie kościoła.

