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1. W związku z tym, iż jedynie kilkanaście osób – z liczby ponad 50-u, w ciągu 

minionego tygodnia, zadeklarowało jasno wolę pielgrzymowania na Mazury jeszcze 

w tym roku, nasz wspólny wyjazd, z racji wzrastającego wciąż zagrożenia 

epidemicznego, zostaje przełożony na rok przyszły. Zapraszam osoby wcześniej 

zgłoszone; proszę o kontakt, abym mógł się rozliczyć! 

 

2. W najbliższy czwartek 13 sierpnia, kontynuując nasze maryjne czuwania, 

zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej na godz. 20.00 na wspólny śpiew 

maryjnych pieśni, różaniec z rozważaniami, litanię loretańską oraz jasnogórski 

apel. Jeśli pogoda na to pozwoli (a prognozy na to wskazują), czuwanie odbędzie się 

przed Grotą na powietrzu, zatem bardzo proszę o zabranie także świec z osłonkami. 

Dziękuję i zapraszam. 

 

3. Z kolei w sobotę, 15 sierpnia, przypada piękna uroczystość Wniebowzięcia NMP. 

Jest to uroczystość nakazana i mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. w tym 

dniu. W naszym kościele Msze św. z uroczystości o godz. 8.30, 10.30 i 17.30. Na 

zakończenie każdej Mszy św. tego dnia poświęcenie przyniesionych kwiatów i ziół. 

 

4. Przypominam, że okazja do Spowiedzi św. w naszej parafii w tygodniu od 

poniedziałku do soboty, codziennie pół godziny przed każdą Mszą świętą. Do biura 

parafialnego zapraszam we wtorek od 9.30 do 11.00 i w czwartek od 18.30 do 19.30. 

 

5. Cały czas dziękuję za zachowywanie zasad bezpieczeństwa, tj. zasłonięcia twarzy 

przez osoby obecne wewnątrz kościoła, bezpieczne odległości na powietrzu i cały 

czas o to proszę. Właśnie chrześcijan powinno wyróżniać to, że bardziej myślą o 

dobru innych, niż o samych sobie a kościół to ostatnie miejsce, w którym przychodząc 

spotkać się z Panem Bogiem, możemy przestać o innych myśleć … Raz jeszcze 

dziękuję! 

 

6. Przedwczoraj z naszej Wspólnoty do wieczności odeszła Śp. Teresa Sarnowska, 

którą pożegnamy we wtorek o godz. 13.00, a wcześniej wspólny różaniec. Śp. Zmarłą  

i wszystkich naszych Bliskich, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu… 

 

 

 

 

Ks. Piotr Waszak 


