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Ogłoszenia parafialne 
28.03.2021 

1. DZIŚ NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ. 
2. Kancelaria parafialna jest nieczynna. W sytuacjach pilnych (pogrzeb, namaszczenie chorych) proszę się 

kontaktować po Mszy, a w innych proszę umawiać się telefonicznie.  
3. Obowiązują nowe obostrzenia co do ilości osób uczestniczących w nabożeństwach 1 os. na 20m2. 

Kwielice 20 osób; Obiszów 8 osób; Turów 5 osób. Pierwszeństwo uczestnictwa w Nabożeństwach 
mają osoby, które zamówiły intencje Mszy Św. 

4. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA w Wielkim Tygodniu  
- Kwielice – od poniedziałku do środy, o 1630 w kościele parafialnym;  
–  Wielki Czwartek – od 2100 do 2200; 
–  Wielki Piątek – o 1200, 2100  
–  Wielka Sobota – o 900, 1500; 
We wszystkich momentach spowiedzi pamiętamy o zachowaniu limitu do 20 osób w kościele oraz 
zachowanie odpowiedniej odległości,1,5 m, od siebie nawzajem. 

5. W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz.1800, a po niej możliwość prywatnej 
modlitwy w kościele od godz.2030 – 2200. (limit 20 osób naraz)  

6. Wielki Piątek nabożeństwo o godz. 1800. Możliwość osobistej modlitwy od godz. 1200 -1700 i po 
nabożeństwie do 2200. (limit 20 osób na raz) 

7. Wielka Sobota nabożeństwo o godz. 1930. W tym dniu możliwość osobistej modlitwy od godz. 900 -1800 
i po nabożeństwie do 2200 (limit 20 osób na raz). 

8. W Wielką Sobotę nie ma obrzędu święcenia pokarmów.  
9. Na stronie internetowej naszej parafii została umieszczona modlitwa do wykorzystania w czasie 

śniadania wielkanocnego w gronie rodzinnym. 
10. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze Święte: Obiszów – 930; Turów – 1100; Kwielice – 

1230.  
11. Ponieważ jest to najważniejsze święto w całym roku i każdy katolik chciałby przyjąć Komunię świętą, 

dlatego osobom, które oglądały Mszę w telewizji mogę udzielić Komunii po Mszy Świętej przed 
kościołem o godzinie 1015 (Obiszów), 1145 (Turów) i 1315 (Kwielice). (zachowujemy odległość 1,5 m 
między osobami) 

12. Nabożeństwa Triduum Paschalnego i uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego będą 
transmitowana na Facebooku parafialnym.  

13. W związku z niemożliwością urządzenia procesji rezurekcyjnej w Niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego od godz.1400 będę przemierzał samochodem z Najświętszym Sakramentem poszczególne 
miejscowości naszej parafii, aby błogosławić Wam i Waszym rodzinom. Oczywiście pozostajemy na 
terenie swoich posesji – zachowujemy wszystkie ograniczenia na nas nałożone. (Kwielice, Duża 
Wólka, Obiszów, Kurów Mały, Ogorzelec i Turów). 

14. W Poniedziałek Wielkanocny Msze jak w każdą niedzielę.  
15. Uwaga Bierzmowani! Przypominam, iż 31.03 upływa termin składania deklaracji dla kandydatów do 

rozpoczęcia przygotowania do sakramentu bierzmowania. 
16. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiary na kwiaty Państwu Skaleckim. 
17. Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy przekazali dary materialne w kopertach oraz na konto parafialne na 

utrzymanie parafii, a także za wszystkie ofiary na kwiaty do kościoła na Triduum Paschalne. Kochani! 
Pamiętajmy o tym by okazywać pomoc osobom starszym i chorym. Niech te konkretne czyny miłości 
bliźniego wypływają z naszej wiary. Na stronie naszej gminy znajduje nr telefonu gdybyśmy 
potrzebowali pomocy. Jak również w razie potrzeby proszę dzwonić również do mnie.  Wraz z Siostrami 
pozdrawiamy Was serdecznie jednocześnie zapewniamy o codziennej modlitwie za Was. Niech ten 
Wielki Tydzień nie będzie czasem smutku, ale refleksji prowadzącej do większego zjednoczenia z 
Panem Bogiem a przez to i większej jedności między nami. W Bogu stanowimy jedność. 

 


