Parafia Rzymskokatolicka
Św. Andrzeja Apostoła
48-388 Kamiennik
077/4342630

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

26.04. – 03. 05. 2020
KAMIENNIK - GOWOROWICE

Parafia Rzymskokatolicka
Nawiedzenia NMPanny
Goworowice
077/4342630

26. 04. 2020 – III Wielkanocna
7.30 – Za + z rodziny Wilczek i Byra.
Goworowice – 9.00 - O Boże błogo., zdrowie opiekę M. Bożej i dary Ducha Św. dla Adama
Gałgańskiego z ok. 70 r. ur. i dla Szymona Gałgańskiego z ok. 23 r. ur.
11.00 – Za + mamę Hildegardę Śliwa w 19 r. ś. i + tatę Józefa.
27.04. Poniedziałek
Goworowice –
Kamiennik – 18.00 - Za Dusze w Czyśćcu Cierpiące.
28.04. – Wtorek
Goworowice –
Kamiennik – 18.00 - Za + Pawła Cembala wraz z synem Władysławem. Oraz o oże błogo.,
zdrowie, opiekę M. Bożej dla Stanisława Wysopal z ok. urodzin.
29. 04. – Środa św. Katarzyny ze Sieny
Goworowice –
Kamiennik –
30.04. – Czwartek
Goworowice –
Kamiennik –
01.05. – Piątek
Goworowice – 17.00 - W in. Róż Różańcowych - uczestniczą Róże Różańcowe - bez zmiany
tajemnic. N. Majowe.
Kamiennik – 18.00 - W in. Róż Różańcowych - uczestniczą Róże Różańcowe - bez zmiany
tajemnic. N. Majowe.
02.05. – Sobota
Goworowice – 17.00 - Za Strażaków z OSP Goworowice oraz za + Strażaków z tej jednostki.
N. Majowe.
Kamiennik – 8.45- Godzinki - Za Janusza Niewiadomskiego w 1 r. ś.
03. 05. 2020 – IV N. Wielkanocna
7.30 – O Dary Ducha Św. na czas matury dla Pawła Ciecieląg, Wojciecha Skwarczyńskiego,
Tomasza Kradyny, Natalii Fujarczuk, Kingi Kuczera, i Roberta Kaliga.
Goworowice – 9.00 - O Boże błogo., zdrowie opiekę św. Rodziny dla Anny i Grzegorza
Baziuk z ok. r. ślubu i o opiekę A. Stróża dla Jakuba i Filipa.
11.00 – Za + Edwarda Wandzel z żoną i rodzicami.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Ogłoszenia
26.04. – 03. 05. 2020
KAMIENNIK - GOWOROWICE
1. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół, Sprzątanie kościoła w późniejszym czasie.

2. Bóg zapłać za ofiary składane w tym czasie na utrzymanie naszych Parafii.
3. Do Nabycia Najnowszy nr Gościa Niedzielnego - św. Katarzyna ze Sieny
4. Oprócz
informacji
zamieszczanych
na
naszej
stronie
parafialnej
www.parafiakamiennik.pl została założona także strona na Facebook-u Parafia
Kamiennik - pracujemy nad tym, by już wkrótce z tej strony transmitować Msze Św. z
naszych kościołów. Dlatego warto zalogować się na tej stronie. Proszę ogłoszenia
przekazywać dalej - tym, którzy nie mają dostępu do Internetu.
5. W związku z najnowszym rozporządzeniem Władz i dekretem ks. Biskupa w Mszach
Św. od poniedziałku 20.04 może uczestniczyć - oprócz pełniącym służbę - tj. kapłan,
pełnoletni ministranci, lektorzy, kantorzy, organiści, kościelni.

6. Kamiennik 22 osób (18 kościół + 4 osoby chór)
7. Goworowice 17 osób (14 kościół + 3 osoby chór)
8. Wszyscy uczestnicy Mszy św. w kościele, oprócz księdza muszą mieć na
liturgii założone maseczki, które można jedynie uchylić w trakcie
przyjmowania Komunii - przy tej czynności nie wolno dotykać zewnętrznej
strony maseczki.
9. W związku z najnowszym rozporządzeniem Władz i dekretem ks. Biskupa w
Mszach Św. można także uczestniczyć na zewnątrz kościoła - ponieważ to
miejsce zostało sklasyfikowane jako park. Wierni na zewnątrz kościoła
muszą mieć maseczki i zachować odległość 2 metrów od osoby. Do Komunii
Św. przystępują najpierw Ci, którzy są w kościele - później kapłan wychodzi
do komunii na zewnątrz. W trakcie komunii w kościele i na zewnątrz trzeba
zachować odległość 2 metrów.
10. Dla tych, którzy zechcą uczestniczyć na Mszy Św. na zewnątrz kościoła propozycja - by zabrać ze sobą coś do siedzenia. Zostało zakupione do
naszych Parafii nagłośnienie zewnętrzne.
11. W najnowszym dekrecie ks. bp. Ordynariusz sugeruje, by nie organizować I
Komunii Św. na początku września, by dzieci z rodzicami mogły się dobrze
przygotować. Rozważane jest także przeniesienie I Komunii na przyszły rok.
Decyzja będzie podjęta później.
12. Ks. biskup w najnowszym dekrecie wydał także zezwolenie proboszczom na
trynacje (trzy Msze w dzień powszechny) i kwadrnacje (na cztery Msze w
niedzielę). Gdyby np. jakaś Rodzina chciała zamówić dodatkową "swoją"
intencję Mszy Św.
Proszę o dyscyplinę w pilnowaniu liczby osób ponieważ już w naszym otmuchowskim
dekanacie, za złamanie tego nakazu została nałożona na ks. proboszcza kara 5000 zł.
Na prośbę Parafian podaję nr konta Parafii:
Rzymsko Katolicka Parafia Św. Andrzeja w Kamienniku

75 8872 0003 0017 6271 2000 0010

