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Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ 

bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się 
zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą 

ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co 
należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże 

królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, 
ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, 

zostanie pokonana śmierć.  
(1 Kor 15, 20 – 26) 

 

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Wakacyjny porządek Mszy św. w naszym kościele: w niedziele godz.: 8.00, 10.00, 12.00 i o 

17.30, w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, natomiast w soboty o godz. 

7.30 i 18.30. 

2. Dzisiaj przed kościołem zbieramy ofiary pieniężne, które zostaną przekazane na pomoc 

osobom poszkodowanym w wyniku niedawnych nawałnic i powodzi. 

3. W dzisiejszą uroczystość, zgodnie z chrześcijańską tradycją, po każdej Mszy św. święcimy 

zioła i owoce. 

4. Przy figurze św. Jana Pawła II wyłożona jest Parafialna Księga Abstynencji. 

5. Już dziś informujemy, że poświęcenie tornistrów, podręczników i przyborów szkolnych dla 

pierwszych klas szkoły podstawowej odbędzie się w niedzielę 5 września, podczas Mszy św. 

o godz. 10.30. Wtedy także, rozdamy zgłoszenia dla dzieci, które rozpoczynają przygotowanie 

do I Komunii Świętej oraz dla młodzieży z klasy VII, rozpoczynającej trzyletni okres 

przygotowania do bierzmowania. 

6. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku tylko przed 

południem. Do końca wakacji nie będzie dodatkowego dyżuru w czwartek popołudniu. 

7. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 

0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”. 

8. Dziękujemy za złożone ofiary.  

9. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu. 

10. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego. 

11. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. 

 
 
 
 

W czasie pandemii pamiętajmy! 
 

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do ilości osób 

mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba ta, dla naszego 

kościoła, wynosi obecnie 75% zajętych miejsc podczas każdego zgromadzenia liturgicznego (do limitów nie 

wlicza się osób w pełni zaszczepionych). Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz 

zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa. 

Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. podchodziły najpierw osoby, które 

chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w 

rękawiczkach; Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i natychmiast 

spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć 

maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na 

dłoni nie pozostały okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do ust, gdyż w 

najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy 

o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na 

wezwanie „Ciało Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w oczy podającemu 

Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć 

kontaktu z palcami szafującego Komunię św. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt 

blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta przystępującego do Komunii św. 


