Ogłoszenia duszpasterskie
28 marca
1.

Gazetki parafialne są dostępne tylko na naszej stronie internetowej, gdzie
można również zapoznać się z Programem na Wielki Tydzień oraz
Raportem Finansowym za rok 2020.

2.

Proszę odebrać pokwitowania donacji za rok 2020 do rozliczenia
podatkowego, które znajdują się w przedsionku kościoła.

3.

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.

4.

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

5.

Departament Zdrowia Publicznego w naszym rejonie ogłosił nowe wytyczne
dla miejsc kultu i domów modlitwy. 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). Bardzo prosimy aby
nie ignorować auto-testu sprawdzającego nasz stan zdrowia. Wiele osób nie
wpisuje się na listę przy wejściu do kościoła. Jest konieczne by swoim
podpisem potwierdzić brak symptomów. Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie
wypełniane to zalecenie, będziemy zmuszeni do wprowadzenia innych
metod, które mogą w znaczny sposób opóźnić wchodzenie do kościoła.
Jeszcze raz przypominamy, osoby, które nie czują się dobrze powinny zostać
w domu.

6.

W Wielkim Tygodniu rozpoczniemy w naszej parafii 33 dniowe
przygotowanie do konsekracji rodzin i indywidualnych osób św. Józefowi.
W ramach przygotowania, począwszy od 30 marca, będziemy wspólnie
odmawiać modlitwę do św. Józefa po każdej Mszy św. Uroczysta

Konsekracja nastąpi 1 maja w dzień wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika.
Dodatkowe informacje, modlitwy, tematy do rozmyślań, będą zamieszczone
na naszej stronie internetowej.
Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym można się zarejestrować na Liturgie
Triduum Paschalnego i na Niedzielę Wielkanocną. Osoby niezarejestrowane
będą mogły uczestniczyć w Liturgii tylko z Sali Parafialnej.
Można zarezerwować tylko jedno miejsce na dany dzień czy to wpisując się
na listę. Proszę o zastanowienie się, na którą Mszę Świętą chcą Państwo
przyjść, ponieważ zmiany nie będą możliwe. Przy wpisywaniu prosimy by
poinformować jeśli dana osoba jest zwolniona z noszenia maski lub ma
problemy z poruszaniem się, żeby przypisane zostało odpowiednie miejsce.
Święcenie pokarmu w Wielką Sobotę tylko za rejestracją. Listy dla
rejestrujących się na Triduum Paschalne, Niedzielę Wielkanocną oraz na
święcenie pokarmów znajdują się w kruchcie kościoła.
8. Biuro parafialne będzie zamknięte od 30 marca. Ponownie zostanie otwarte
w środę, 7 kwietnia w stałych godzinach.
9. Rejestracja na Msze Święte w Wielkim Tygodniu i na Wielkanoc jest
zamknięta.
7.

