
Szczęść Boże. 

Chciałbym przedstawić zasady obowiązujące w kościele i na parkingu 

AŻ DO ODWOŁANIA  

1. Na parkingu Kościoła mogą znajdować się samochody osób 

będących w kościele na Mszy Św. 

2. Nie można uczestniczyć we Mszy Św. na zewnątrz kościoła 

(parking) 

3. W kościele obowiązuje limit 89 osób.  

4. Obowiązkowo maseczka w kościele, dystans, dezynfekcja. 

5. Komunia Św. tylko na rękę. 
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Z tego miejsca chciałbym wszystkich prosić o wyrozumiałość i dostosowanie 

się do tych restrykcji. Proszę o współpracę z wolontariuszami pilnującymi 

porządku i jeżeli zostaniecie poproszeni o opuszczenie parkingu i przyjazdu na 

inną godzinę Mszy św. nie czujcie się urażeni tylko zrozumcie, że takie są 

restrykcje rządowe. Zarówno ilość wiernych w kościele jak i osoby 

gromadzące się na zewnątrz mogą być weryfikowane przez lokalne władze. 

Dziękuję wszystkim wolontariuszom i proszę o dalszą pomoc.  

Kochani Parafianie. Zróbmy wszystko co możemy, byśmy Wszyscy razem w 

spokoju ducha, przeżyli radość z Narodzenia Chrystusa.  

Pozdrawiam  

ks.TM 



Kochani Parafianie. Zróbmy wszystko co możemy, byśmy Wszyscy razem, w spokoju 
ducha, przeżyli radość z Narodzenia Pana. Pozdrawiam 
 

 

• Spowiedź święta/rozmowa duchowa codziennie 30 min. przed Mszą św. lub 

po umówieniu się. 

• W  środę o godz.18.00  ostatnie w tym roku Roraty. Proszę przynieść ze sobą 

lampiony, świece (proszę zabezpieczyć przed woskiem) 

• Proszę rodziców dzieci komunijnych, aby w sobotę 19 grudnia przygotowali 

Kościół i parking z przodu i z tyłu na święta Bożego Narodzenia. Z tej racji 

proszę parafian o ofiary na dekorację Kościoła, które będą zebrane 19 grudnia.  

• Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii w sobotę 19 grudnia w 

godz.15.00-17.30 

• Porządek świąteczny: 

24.12. Pasterka o godz.20.00 i 22.00.  

25.12. Boże Narodzenie 9.30, 11.30, 18.00 

26.12. Św. Szczepana 11.30 i 18.00 (Msza z niedzieli, św.Rodziny) 

27.12 Święto św. Rodziny 9.30, 11.30, 18.00 

 

Ze względu na dość duże zainteresowanie Mszą w Wigilię  a mając na uwadze 

zasady sanitarne, aby wziąć udział w pasterce trzeba się na nią zapisać. Zapisy po 

Mszy św. 

 

Boże Narodzenie, św.Szczepana,  św.Rodziny 

Przyjeżdżając na Msze św. w tym dniu proszę w pierwszej kolejności stawiać auta 

z tyłu Klubu, następnie na parkingu przed Kościołem. Proszę też pamiętać, że 

przyjeżdżając na Mszę  za „5 12” można nie wejść do kościoła, ze względu na 

limit osób. 

 

Proszę o pomoc wolontariuszy podczas dni świątecznych.  

 

• 9 stycznia 2021 w godz.10.00-16.00 odbędzie się w naszej parafii spotkanie 

regionalne wszystkich mężczyzn z Anglii, którzy należą do wspólnoty 

„Wojownicy Maryi”. Wspólnota ta skupia mężczyzn  od 18 do 50 roku życia.  

Zapraszam również zainteresowanych mężczyzn z parafii na to spotkanie. 

Zgłoszenia do końca roku w zakrystii.  

• Na stoliku można nabyć kalendarze i kartki świąteczne (ofiary przeznaczone 

na parafię). 

• Dziękuję za ofiary składane „na tacę”, osobiście lub na konto parafialne na 

funkcjonowanie parafii . 
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