Ogłoszenia parafialne

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

20 czerwca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W poniedziałek, 21 czerwca, podczas Mszy św. o godz. 18.00, ks. bp Łukasz Buzun udzieli
sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej Parafii. Ze względu na trwające obostrzenia
związane z pandemią, każdemu przystępującemu do tego sakramentu będą mogły w kościele
towarzyszyć tylko dwie najbliższe osoby. Po bokach, w kruchtach i pod chórem będzie jeszcze
trochę miejsc siedzących. Pierwszeństwo mają osoby zaszczepione. Pozostałe osoby prosimy,
aby pozostały na zewnątrz. W dużej i małej kruchcie będą składane krzesła, z których będzie
można skorzystać.

Kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy na próbę liturgii w tę niedzielę,
20 czerwca, na godz. 18.00.

2. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy św.
o godz. 18.00.
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3. W czwartek 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

4. W piątek zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy o godz.10.15 na Mszę Świętą
dziękczynną za wszelkie dary i łaski, których Bóg udzielił nam w tym roku, za piękną pracę
wychowawczą naszych nauczycieli, pedagogów, pracowników szkoły, za rzetelną pracę dzieci i
młodzieży, uwieńczoną dobrymi wynikami.

5. Wobec poprawiającej się sytuacji zagrożenia związanego z pandemią w dniu 19 czerwca
2021 r. Biskup Kaliski Damian Bryl odwołał dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.
w niedziele i święta nakazane.

6. Informujemy, że 11 czerwca 2021 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące
ilości osób biorących udział w zgromadzeniach publicznych w związku z wystąpieniem stanu
pandemii.

?Do 25 czerwca br. w kościołach może znajdować się, przy zachowaniu odległości nie
mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 50% obłożenia miejsc.

Od 26 czerwca do 31 sierpnia br. w kościołach może znajdować się, przy zachowaniu
odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 75% obłożenia miejsc.
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Na zewnątrz, uczestnicy liturgii mają przebywać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych, a także prowadzących ceremonie
liturgiczne.?

7. Ogłoszenie Burmistrza Pleszewa:

?Szanowni Państwo, w związku z trwającym, obowiązkowym Narodowym Spisem
Powszechnym, zapraszam mieszkańców do spisania się w Urzędzie Miasta i Gminy od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ratusza. W Urzędzie uruchomiony jest gminny punkt
spisowy, gdzie można dokonać samospisu z pomocą urzędników.

Dodatkowo, w dniu 27 czerwca br. (przyszła niedziela) w godzinach od 8.00 do 14.00
organizujemy dla Państwa tzw. Otwarty Urząd. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty i z
naszą pomocą się spisać.?
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