Ogłoszenia duszpasterskie – 25 X 2020
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Przypominamy, że zgodnie z przepisami wewnątrz naszej
świątyni może przebywać jednocześnie tylko 75 osób.
2. Za tydzień w niedzielę UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Porządek Mszy świętych przed południem tak jak w niedziele. Po
południu dwie Msze św. za zmarłych: o godz. 13.30 i 15.00.
Odwołujemy tradycyjną procesję za zmarłych i Mszę św. na
cmentarzu, który w tym roku niech będzie miejscem jedynie
modlitwy indywidualnej.
Zachęcamy do rozłożenia nawiedzania grobów na dni
poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej
uroczystości, aby uniknąć dużych zgromadzeń.
3. W dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień
Zaduszny) Msze święte o godz. 7.00, 9.00 (z procesją do grobu
ks. Franciszka Krupnika i ks. Klemensa Radwańskiego oraz modlitwą za
zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii) , 16.30 i 18.00.
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4. Możliwość spowiedzi: codziennie pół godziny przed Mszą św.
5. Dziękujemy mieszkańcom II części Sołtysia za złożoną ofiarę na
potrzeby parafii w wysokości 680 zł. W nadchodzącym tygodniu
troskę o naszą świątynię powierzamy mieszkańcom I części
Zaborcza od p. Grzegorza Waryana do p. Adama Wilkosza.
W minionym tygodniu Bóg odwołał do wieczności śp. Edytę Pajdzik
z Woli Zabierzowskiej.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Solenizantom i Jubilatom nadchodzącego tygodnia składamy
serdeczne życzenia zdrowia i obfitości łask Bożych, zaś wszystkim
radosnego świętowania niedzieli oraz opieki Bożej na cały tydzień.
Matko Boża, Pani nasza Zabierzowska - miej nas w swojej opiece!

LIST ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO
w związku z nową falą pandemii COVID 19
Końcowy fragment Listu:

Ukochani Archidiecezjanie!
Mam świadomość tego, że wielu z Was odczuwa w swych sercach smutek i
ból, iż z powodu nowej fali pandemii COVID 19 nie może osobiście wziąć udziału
we Mszy świętej w parafialnej świątyni. Co więcej, nikt z nas nie wie, jak długo
jeszcze będą obowiązywać nałożone przez władze państwowe ograniczenia, które
mają na celu zahamowanie rozwoju pandemii koronawirusa i ochronę każdego z nas
przed niebezpieczną, powodowaną przez niego chorobą. Wiedzcie, Moi Drodzy, że
także i ja przeżywam podobny do Waszego smutek, nie mogąc uczestniczyć w wielu
zaplanowanych od dawna uroczystościach, podczas których doświadczałbym
radości wspólnej z Wami modlitwy, a także osobistego spotkania .
W tej sytuacji proszę Was o cierpliwe znoszenie niedogodności i
przestrzeganie zaleceń sanitarnych w imię miłości bliźniego, do której wzywa nas
Pan Jezus. Z całego serca zachęcam Was, aby postać Zacheusza, pragnącego
spotkać się z Jezusem, stała się wzorem dla tych wszystkich, którzy z powodu
pandemii i związanych z nią ograniczeń nie będą mogli wziąć udziału w niedzielnej
Mszy świętej. Niech, przede wszystkim, nie zabraknie w Was pragnienia osobistego
spotkania się z Panem Jezusem. Jeżeli niemożliwe będzie osobiste udanie się do
kościoła, z wielką nabożnością bierzcie udział we Mszach świętych
transmitowanych przez radio, telewizję lub internet, czytajcie Pismo Święte,
odmawiajcie różaniec i inne modlitwy. Z żarliwością i ufnością zanoście je do
Boga: za chorych przebywających w szpitalach i w domach, o łaskę możliwie
szybkiego ustąpienia pandemii, o dobre zdrowie dla każdej i każdego z nas, o
ofiarność i odwagę dla całej służby zdrowia, dla lekarzy i pielęgniarek, którzy
ryzykują własnym zdrowiem, a niekiedy i życiem, byśmy mogli szczęśliwie przeżyć
ten trudny czas. Nie zapominajcie również o Waszych kapłanach, którzy z
oddaniem pracują dla Was i dla dobra Waszych wspólnot. Bądźcie solidarni i
odpowiedzialni za innych, w sposób szczególny pamiętając o naszych seniorach,
niosąc im konkretną pomoc i wsparcie. Zachęcam Was przy tym, abyście z ufnością
oddawali się pod szczególną opiekę św. Jana Pawła II Wielkiego, którego
watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 5

października br. ogłosiła Patronem Małopolski. Szukajcie również opieki u św.
Andrzeja Boboli, Patrona Polski, którego Pan Bóg w ostatnich czasach zsyła nam
jako naszego szczególnego opiekuna i obrońcę.
Módlmy się z całą życzliwością i serdecznością za siebie nawzajem, a wszelkie
trudności i cierpienia, niepokoje i bóle ofiarujmy w intencji Kościoła, który jest
naszą Matką, oraz w intencji naszej Ojczyzny, którą dał nam Bóg jako dar, a
równocześnie jako wielkie zadanie.
Na ten szczególny czas, który jest także czasem zbawienia i w którym również
doświadczamy czułej bliskości Boga, z serca Wam wszystkim, Drodzy Siostry i
Bracia, błogosławię.
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