
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

• Spowiedź święta codziennie 30 min. przed Mszą św. lub po 

umówieniu się  

• Katecheza przedmałżeńska w sobotę od godz.18 

• W niedzielę o godz.11.30 dzieci przygotowujące się do I Komunii 

św.otrzymają różańce. 

• Od przyszłej niedzieli na stoliku pod chórem będą wystawione 

kartki wypominkowe za zmarłych. Wypełnione dużymi literami 

proszę składać przy chrzcielnicy.  

• Dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiarę na glorię nad 

tabernakulum i osobie, która nadzorowała prace tutaj w kościele  i 

w Polsce u wykonawcy podczas swoich wakacji. Zebraliśmy już 

całą sumę. Poświęcenie glorii w następną  niedzielę października.  

• Rozpoczęliśmy prace nad zmianą monitoringu w środku Klubu i 

na zewnątrz oraz na Kościele.   

• Do momentu nieuspokojenia się sytuacji z Covid Klubem kieruje 

parafia przy współpracy z p.Agnieszką dotychczasowym 

menadżerem . Od przyszłej niedzieli będzie otwarta  kuchnia w 

godz.10.30-15.00. Aby skorzystać z obiadu niedzielnego, należy 

telefonicznie potwierdzić swoją obecność do pani Marii Barszcz, 

do przyszłego czwartku do godz.14, wybierając danie (będzie 

zamieszczone na FB parafialnym i klubowym) oraz zaznaczając 

po której Mszy będziemy korzystać z posiłku. Posiłki spożywamy 

na dużej Sali i płacimy gotówką przy stoliku. Nie wchodzimy do 

Sali barowej i kuchni. W klubie przestrzegamy zasady sanitarne 

związane z Covid. 

• Zgodnie z wymogami sanitarnymi w Kościele, każdy powinien 

mieć zakryte usta maseczką. Dzieci do 11 roku życia są zwolnieni 

z tego przepisu. W razie kontroli osoba, która nie ma maseczki 

musi  mieć przy sobie dokument potwierdzający chorobę i 

zwolnienie z jej noszenia. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za 

nałożony mandat w tej kwestii.  Karą dla parafii może być 

zamknięcie Kościoła. Dziękujmy Bogu ze nie ma wirusa 

jelitowego wtedy musielibyśmy zakładać cos innego.  

• W ostatnim czasie Bóg powołał do wieczności śp. Teklę Dajczak 

jej pogrzeb odbędzie się 29 października o godz.13.00 w naszym 

kościele, śp.Urszulę Paddock jej pogrzeb  13 października w 

Polsce oraz śp.Hannę jej pogrzeb 15 października w Polsce.  
 

 


