
Ogłoszenia Parafialne  
 7 – 14 VI  2020 

 

1. Przeżywając uroczystość Trójcy Przenajświętszej gościmy w naszej Wspólnocie Ks. Pawła 

Kiejkowskiego wykładowcę teologii dogmatycznej naszego Seminarium; dziękuję Ks. Profesorowi 

za przyjęcie zaproszenia, za głoszone homilie oraz posługę w konfesjonale; dziś ostatnia okazja do 

przeżycia tegorocznej Spowiedzi Św. Wielkanocnej, jeżeli dotąd tego nie uczyniliśmy. Zapraszam! 
 

2. Jakkolwiek w kościołach nie obowiązuje już ustalona ograniczeniem liczba osób, przypominam, iż 

obowiązuje nadal zachowanie zasad bezpieczeństwa, to znaczy zwłaszcza zakrywanie twarzy. 

Proszę wszystkich o zachowanie tego wymogu, przynajmniej osoby obecne wewnątrz kościoła.      
 

3. Trwają czerwcowe nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa: w tygodniu codziennie po 

Mszy św. o 17.30 (w niedziele po Mszy św. o 15.30 a w środy po Mszy św. porannej). 

Zapraszam!  
 

4. W najbliższy czwartek, 11 czerwca, przypada uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.  

W związku z ostatnimi wytycznymi rządowymi oraz najnowszym rozporządzeniem Ks. Prymasa  

(z dnia 3 czerwca br.), a zarazem regulacjami dotyczącymi ustawy o zgromadzeniach publicznych, 

stało się możliwe przeżywanie uroczystości Bożego Ciała w tradycyjnej formie. Warunkiem tego 

jest zachowanie zasad bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza zasłonięcie twarzy, o co Duszpasterze 

naszego miasta bezwzględnie proszą wszystkich uczestników tegorocznej, wspólnej miejskiej 

procesji  

(za wyjątkiem osób bezpośrednio sprawujących kult). Wspólna Msza św. na Rynku rozpocznie się  

o godz. 10.00 a po niej zwyczajowo procesja do czterech ołtarzy. W naszym kościele Msze św. tego 

dnia także o godz. 8.30 oraz po południu o godz. 15.30.   

Uprzejmie proszę Parafian o udekorowanie domów i wywieszenie flag na trasie zwyczajowo 

przebiegającej procesji. Proszę też do o udział w procesjach przy naszym kościele w Oktawie 

Bożego Ciała. W najbliższy czwartek – w uroczystość Bożego Ciała biuro parafialne będzie 

nieczynne. Zainteresowanych zapraszam we wtorek: zarówno przed południem, jak i po wieczornej 

Liturgii.  
 

5. Dzień później, w piątek, 12 czerwca, według kalendarza diecezjalnego, w naszej parafii 

całodzienna adoracji Najświętszego Sakramentu. Wystawienie Pana Jezusa rano po Mszy św. o 

godz. 8.00. O godz. 15.00 wspólna modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia i dodatkowa okazja 

do Spowiedzi Św. (zapraszam szczególnie wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego). Zakończenie 

adoracji tego dnia nabożeństwem czerwcowym po Mszy św. wieczornej sprawowanej o godz. 17.30. 

Zadbajmy, by tego dnia Chrystus nie był w naszej świątyni sam!  

Tego też dnia (pt) Ks. Prymas udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów 

mięsnych wszystkim wiernym, zachęcając do modlitwy w intencji Papieża oraz uczynków 

miłosierdzia. 
 

6. Młodzież naszego miasta przyjmie wspólnie Sakrament Bierzmowania w najbliższą sobotę 13 

czerwca o g. 10.00. Jutro (pndz) wieczorem o godz. 19.00  drugie spotkanie - próba generalna, a  

w piątek o g. 19.00 Spowiedź Święta dla Kandydatów i ich Świadków Bierzmowania.  

     Wieczorem w sobotę na godz. 20.00 zapraszam na pierwsze w tym roku nasze Czuwanie 

Fatimskie. 
 

7. Uprzejmie informuję, iż nasze tegoroczne parafialne pielgrzymowanie na Mazury zostało 

przełożone na 26 do 28 sierpnia br. (śr-pt). Na dziś wydaje się, iż jest to termin optymalny, o ile 

sytuacja na to pozwoli. Na początku miesiąca sierpnia, gdy wszyscy będziemy wiedzieli już więcej, 

chciałbym raz jeszcze poddać tę sprawę wolnej decyzji wyjeżdżających. W sprawie szczegółów 

pielgrzymowania do Ziemi Świętej proszę natomiast o kontakt osobisty po Mszy św. Zapraszam. 
 

8. Od przyszłej niedzieli na powrót na niedzielne Msze św. poranne wznowiony zostanie dowóz 

Parafian busem. Zapraszam wszystkich dojeżdżających dotąd w ten sposób do parafialnego kościoła.  

 
Ks. Piotr Waszak 


