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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

24 maja 2020 r. 

1. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy czas 

wielkanocny. W związku z tym pragniemy przypomnieć o obowiązku spowiedzi i Komunii Świętej 

wielkanocnej, wynikającej z przykazań kościelnych. SPECJALNA MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA ZE 

SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ, w której będą uczestniczyć także inni kapłani do pomocy, będzie w sobotę, 30 

maja, w godzinach przedpołudniowych: 8:00-9:00 oraz wieczornych: 19:00-20:00. 

2. We wtorek, 26 maja, obchodzimy DZIEŃ MATKI. Pamiętając o tym szczególnym dniu już dzisiaj 

pozdrawiamy wszystkie kobiety, które Pan Bóg obdarzył łaską macierzyństwa. Doceniając jak wielka 

jest rola każdej matki w życiu rodziny i społeczeństwa, składamy wszystkim matkom wyrazy 

najgłębszego szacunku i najlepszych życzeń. 

3. Również we wtorek o godz. 11:00 będzie sprawowana MSZA ŚWIĘTA ZA ŚP. ALOJZEGO NAGLA W 90. 

ROCZNICĘ JEGO URODZIN. Po Mszy świętej odbędzie się otwarcie i pobłogosławienie nowej 

Biblioteki Publicznej im. Alojzego Nagla w Kielnie oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej 

jej patronowi. 

4. W czwartek, 28 maja, przypada 39. ROCZNICA ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO KARDYNAŁA STEFANA 

WYSZYŃSKIEGO, PRYMASA TYSIĄCLECIA. W oczekiwaniu na dzień beatyfikacji, chcemy modlić się 

o jej błogosławione owoce dla naszej Ojczyzny. 

5. W piątek MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH będzie sprawowana o godz. 17:00. 

6. Informujemy narzeczonych, że KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI, organizowany przez parafię 

w Chwaszczynie, odbędzie się w następującym porządku: I część w sobotę – 06.06.2020 r. – w dużym 

kościele w godz. od 12:30 do 15:30 oraz II część w sobotę – 13.06.2020 r. – w godz. od 14:00 do 

16:30. Zapisy w biurze parafialnym lub telefonicznie w godzinach urzędowania biura. Telefon: 

58 552 80 83. 

7. Pragniemy poinformować, że wraz z zakończeniem czasu wielkanocnego, to znaczy po przyszłej 

niedzieli, ZAKOŃCZYMY TRANSMISJĘ MSZY ŚWIĘTYCH oraz piątkowych nabożeństw różańcowych, 

przekazywanych z naszego kościoła drogą internetową. Przy tej okazji dziękujemy osobom 

zaangażowanym, dzięki który ten przekaz stał się możliwy i zyskał tak dobrą jakość. Dziękujemy też 

wszystkim, którzy mając możliwość wyboru w szerokiej ofercie Eucharystii transmitowanych drogą 

internetową bądź telewizyjną, okazali solidarność z naszą parafią. Ten znak jedności wiele dla nas 

znaczy. 
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8. Pragniemy jednocześnie ZACHĘCIĆ PARAFIAN DO ODWAŻNEGO KORZYSTANIA Z SAKRAMENTÓW 

ŚWIĘTYCH SPRAWOWANYCH W NASZEJ ŚWIĄTYNI. Godziny oraz intencje Mszy świętych 

sprawowanych w naszym kościele zamieszczamy na stronie internetowej parafii oraz w gablocie 

z ogłoszeniami na zewnątrz kościoła. 

9. Przypominamy, że według obowiązujących zasad w NASZEJ ŚWIĄTYNI PARAFIALNEJ MOŻE 

UCZESTNICZYĆ W MSZY ŚWIĘTEJ JEDNORAZOWO 50 OSÓB. Podtrzymujemy naszą prośbę dotyczącą 

wchodzenia do świątyni bocznymi drzwiami, dokonywania dezynfekcji dłoni oraz zachowania 

zasady zasłaniania ust i nosa w trakcie liturgii. Nadal prosimy o uszanowanie zalecenia przyjmowania 

Komunii Świętej na rękę, z zachowaniem należnego szacunku wobec Chrystusa obecnego 

w Najświętszym Sakramencie. 

10. W MINIONYM TYGODNIU POŻEGNALIŚMY NA NASZYM CMENTARZU: śp. Janinę Solarską zd. Naczk, 

lat 85 z Warszawy oraz śp. Józefa Gruba, lat 70 z Kielna. 


