Warszawa-Służew, 21 marca 2020 r.
Drodzy Bracia i Siostry, kochani Parafianie i Przyjaciele!
Dziękujemy za Waszą duchową łączność z nami i wyrazy życzliwości.
Nadal nie sprawujemy w naszym kościele Mszy świętych z udziałem wiernych. W naszą
codzienną liturgię włączamy Was i wszystkie Wasze sprawy.
W niedzielę, 22 marca, nasz kościół będzie otwarty i dostępny do indywidualnej modlitwy. Nie będziemy tego dnia spowiadać i udzielać Komunii świętej.
O godz. 18.00 – w niedzielę i każdego kolejnego dnia zapraszamy na transmisję online
na naszym kanale YouTube Mszy świętej sprawowanej w naszym klasztorze bez udziału
wiernych.
Od poniedziałku do soboty nasz kościół będzie otwarty do indywidualnej modlitwy.
W tych dniach będziemy spowiadać według grafiku tygodniowych spowiedzi, dostępnego
na naszej stronie.
Zostańcie w domu
Zdecydowanie prosimy Was o skorzystanie z dyspensy od udziału w niedzielnej Eucharystii, której udzielił ks. kardynał Kazimierz Nycz, i o pozostanie w niedzielę w domach.
Skorzystajmy w tym czasie z możliwości duchowej łączności. Pomoże nam w tym udział
we Mszy świętej za pośrednictwem transmisji w mediach (lista transmisji dostępna jest
na naszej stronie), prywatne odprawienie lectio divina na podstawie czytań mszalnych
z tego dnia oraz przyjęcie Chrystusa w Komunii duchowej. Więcej informacji o Komunii
duchowej można znaleźć klikając w ten link.
Codziennie też publikujemy na naszym kanale YouTube krótsze i dłuższe propozycje filmowe na ten niełatwy czas.
Rezygnujemy także ze wszystkich spotkań grup duszpasterskich, wykładów oraz prób
scholi, a także nabożeństw (Nieszpory, modlitwa różańcowa itp.).
Zawieszamy pracę kancelarii parafialnej. W sprawach kancelaryjnych prosimy kontaktować się z nami telefonicznie na numer furty (22 543 99 00) lub mailowo pod adresem parafiadominika@gmail.com
Jesteśmy z Wami i dla Was
W niedzielę i w dni powszednie będziemy dostępni pod numerem telefonu
22 543 99 00 w godzinach 8.30-20.00 w sprawie koniecznej spowiedzi oraz posługi sakramentalnej u osób chorych i umierających z naszej parafii.
Jesteśmy do dyspozycji także w sprawach pochówków i Mszy pogrzebowej.

Pod tym numerem można zgłaszać potrzeby osób chorych i samotnych z terenu naszej
parafii, szczególnie dotyczący pomocy w zakupach. Będziemy wdzięczni także za zgłoszenia osób, które są gotowe wesprzeć potrzebujących np. w realizacji zakupów.
Trwajmy we wspólnej modlitwie
Nasza wspólnota klasztorna codziennie gromadzi się na adoracji Najświętszego Sakramentu od godziny 20.30 do 21.15. Adorację kończymy Litanią Dominikańską o godzinie
21.15 – zapraszamy Was do łączenia się z nami w tej modlitwie o tej godzinie. Tekst Litanii można znaleźć klikając w ten link.
Zachęcamy także do codziennej modlitwy różańcowej w domu, szczególnie o godz. 20.30
– w jedności z całym Kościołem w Polsce.
Prośmy Boga, który jest Panem życia i śmierci, aby obdarzył nas silną wiarą, zdrowiem,
siłami do znoszenia trudności, a wszystkim opiekującym się i niosącym pomoc osobom
chorym dał cierpliwość i roztropność.
Niech wstawiennictwo Matki Bożej Żółkiewskiej, Niepokalanej Królowej Różańca świętego, wyprosi nam dobre przeżycie tego wielkopostnego przygotowania do Świąt Paschalnych.

Zapewniamy o naszej modlitwie
– bracia dominikanie ze Służewa

