
DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY,                                                 19 kwietnia 2020 

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 
1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Warto w tym miejscu przypomnieć 
słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba 
przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a 
człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi 
w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj 
przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”. 
 
2. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień 
Miłosierdzia. Stąd też dzisiaj ofiarami po przez kościół  wspieramy dobre dzieła 
naszej (archi)diecezjalnej Caritas. 
 
4. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, 
biskupa i męczennika, patrona Polski.  
 
5. W tym tygodniu, w sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto Świętego 
Marka Ewangelisty.  
 
6. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie 
następujący po niej Tydzień Biblijny.  
 
- zmarli: 
Tadeusz Bogucki l. 68 zm. Dębiny. 
Zdrowaś …..wieczny….. 
 
- Kancelaria - sakramenty, pogrzeb, na telefon nr  789 165 811 
- dodatkowe informacje na stronie: archidiecezjalubelska.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGŁOSZENIE 
 

  W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemii 
informujemy, iż od 20 kwietnia podczas wszystkich liturgii oraz nabożeństw 
w kościołach może przebywać 1 osoba na 15m2. Czyli w naszej świątyni 
może przebywać 0k. 30 osób.   

     Apelujemy zachowania bezpiecznej odległości od innych uczestników, 
przyjmowania Komunii Świętej na rękę oraz przekazywaniu sobie znaku 
pokoju przez skinienie głowy. 

      

     Ufamy, że dzięki Bożemu miłosierdziu, opiece Matki Bożej, ale także 
naszej modlitwie, roztropności oraz rozwadze doprowadzimy do rychłego 
opanowania epidemii oraz powrotu do zdrowia zarażonych.    

W niedzielę święta dni powszednie przed jak i po każdej mszy św. można 
przyjąć sakrament pokuty oraz sakrament eucharystii. 

            

Epidemia koronawirusa postawiła nas wobec sytuacji i trudności, z którymi nigdy 

dotąd nie przyszło nam się zmierzyć w naszym  życiu i w naszej kapłańskiej 

posłudze.  

Dziękujemy za wszelkie wyrazy solidarności. Pozostajemy z Wami w modlitewnej 

jedności. Podczas każdej Eucharystii włączamy wszystkich naszych parafian, 

wszystkie rodziny do wspólnoty modlitwy i prosimy Miłosierdzie Boże o oddalanie 

epidemii.   

Parafia  od 15 marca ( od kiedy wprowadzono limit uczestniczących we mszy św.) 

nie ma dochodów, które dzięki ofiarom na tacę pokrywały bieżące wydatki. 

Zwracamy się więc z gorącą prośbą o pomoc przez  złożenie dobrowolnej ofiary na 

bieżące potrzeby Parafii, można to uczynić wrzucając ofiarę do puszki, która 

znajduje się w kościele, bądź  przez wpłatę na konto parafialne: 

 

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach 
20 8736 0006 30010005 2302 0001 

Dziękujemy za te wpłaty, które już zostały dokonane na konto czy też wrzucone do 

puszki     a które w miejsce zwyczajowej tacy pomogą w płynnym funkcjonowaniu 

parafii. 

Serdeczne Bóg zapłać! 

 


