
Ogłoszenia Parafialne  
28 VII – 4 VIII  2019 

 
1. Wszystkim osobom, które w ostatnim czasie zgłosiły gotowość osobistej pomocy albo 

w inny sposób okazały swą życzliwość i zaangażowanie na rzecz przygotowania  

i uświetnienia naszych Parafialnych Uroczystości Odpustowych składam serdeczne 

podziękowania i z serca płynące: Bóg zapłać!   
 

2. W bieżącym tygodniu, 2 sierpnia, przypada I-szy piątek miesiąca. W piątek okazja do 

spowiedzi św. od godz. 16.30; o 17.00 – Komunia Św. poza Mszą św. a następnie podczas 

Mszy św. o godz. 17.30; zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. 

W najbliższą pierwszą sobotę miesiąca (3 sierpnia) na godz. 8.00 zapraszam na 

Mszę św. wszystkich czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej. Od godz. 7.30 proszę  

o wspólny Różaniec. Po tej Mszy św. zapraszam Osoby, które do Róż Różańcowych 

Matek naszej Parafii chciałyby przystąpić.  
 

3. Po nieznacznym przesunięciu w czasie (spowodowanym skorygowanym harmonogramem 

prac ekipy konserwatorskiej), od poniedziałku rozpocznie się kolejny V etap prac 

renowacyjnych przy elewacji naszego kościoła. Przypomnę, iż przyznano nam dotację 

podwójną w kwocie aż 213.849,76 zł, z czego naszej wspólnocie zostaje do zapłacenia do 

końca roku 46.154,93 zł. Przybliżony termin prac to około 2 m-ce. W zakres prac wejdą 

powierzchnie ścian południowej, zachodniej i zakrystii. Przepraszam za możliwe utrudnienia. 
 

4. Jak informowałem, dziś i jutro z terenu naszej archidiecezji wyruszają grupy promieniste  

i kolorowe pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Na początku sierpnia dołączą do nich 

pielgrzymi grup rowerowych. Zachęcam do duchowej łączności z tymi, którzy wyruszyli na 

szlak oraz do duchowego pielgrzymowania poprzez stronę internetową pielgrzymki - 

www.ppag.pl, na której każdego dnia umieszczane będą materiały formacyjne (o godz. 7.00 

czytania, o 12.00 medytacje, o 16.00 konferencje). 
 

5. Osoby zainteresowane zdjęciami z wyjazdu do Niepokalanowa i Warszawy, proszę o 

zgłoszenie się do zakrystii po Mszy św. i obiór płyt z fotografiami z parafialnej pielgrzymki. 
 

6. W ubiegłą niedzielę podczas poświęcenia pojazdów i zbiórki środków na rzecz Akcji św. 

Krzysztof – 1 km za 1 grosz, tj. akcji pomocy polskim misjonarzom w zakupie środków 

transportu na misjach, zebraliśmy aż 571,50 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!  
 

7. Zachęcam do lektury bieżącego numeru Przewodnika z dodatkiem, Modlitewnikiem – Pięć 

minut z Bogiem (na każdy dzień) na miesiąc sierpień.  
 

8. W minionym tygodniu ze Wspólnoty naszej Parafii odszedł do wieczności Śp. Jan 

Indycki z Chabska a także Śp. ks. Jan Szurik, wikariusz naszej parafii w latach 1975-1978. 

Śp. Zmarłych i wszystkich naszych Bliskich polećmy miłosierdziu Bożemu...  

 

                                       Ks. Piotr Waszak 

http://www.ppag.pl/

