
 

 

Ogłoszenia parafialne 
   

12 kwietnia 2020 – Niedziela Wielkanocna 

1. W tym tygodniu Msze św.: 

Niedziela 8.00 - † Teresa i Kazimierz 

   9.30 - † W intencji Bogu wiadomej 

   11.00 - † W intencji Parafian 

 Poniedziałek 8.00 -  

   9.30 - † Jerzy Bartkiewicz w 6 rocznicę śmierci, 

    † Leszek Bartkiewicz w 20 rocznicę śmierci, 

    † Władysław Borkowski w 45 rocznicę śmierci.   

   11.00 - † W intencji Bogu wiadomej 

 Wtorek 18.00 – 

 Środa  18:00 - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rehabilitantów, lekarzy,   

    pielęgniarek i wszystkich pomagających w czasie chorób. 

 Czwartek 18.00 -  

 Piątek  18.00 -  

 Sobota  18.00 -  

Niedziela 8.00 - † Honorata, Ryszard, Jerzy Ślesiccy 

   9.00   W intencji Bogu wiadomej 

11.00 - O pokój duszy dla zmarłych † Marty Dżygadło w 23 rocznicę śmierci i 

     † Zbigniewa Dżygadło w 15 rocznicę śmierci. 

2. Dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczynająca okres wielkanocny w liturgii. Pięćdziesiąt 
dni od niedzieli Zmartwychwstania do niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością 
jako jeden dzień świąteczny. Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy 
i obchodzi się je jako uroczystości Pańskie. Z tego powodu w piątek w oktawie Wielkanocy 
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa. 

3. W związku z ograniczeniem liczby osób mogących przebywać w kościołach, Ksiądz Arcybiskup 
Metropolita Warmiński udziela kolejnej dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy 
Świętej dla wszystkich wiernych Archidiecezji Warmińskiej do niedzieli 19 kwietnia, włącznie, 
z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”. Zachęcam, aby osoby 
korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowej łączności ze wspólnotą 
Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. 

4. Kościół będzie otwarty codziennie od 9:00 do 18:30. 

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi od poniedziałku do soboty od godziny 17:00 
do 18:00. 

6. Serdecznie dziękuję za pomoc w liturgii, przygotowaniu grobu Pańskiego i ciemnicy. Dziękuję za ofiary 
na kwiaty. 

7. Wszystkim Drogim Parafianom życzę Bożego błogosławieństwa z okazji Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, aby w każdym domu gościł pokój i wzajemna życzliwość. 


