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1. Dziękuję za zachowywanie nadal zasad bezpieczeństwa, tj. zasłonięcia twarzy przez 

osoby obecne wewnątrz kościoła i cały czas o to proszę. Myślę, że kościół to ostatnie 

miejsce, w którym przychodząc spotkać się z Panem Bogiem, możemy przestać myśleć o 

innych i ich dobru, nawet jeżeli zagrożenie nie wydaje się stosunkowo duże i jeżeli jesteśmy 

już obecną sytuacją bardzo zmęczeni… Raz jeszcze dziękuję! 

 

2. Jutro w poniedziałek przypada 13 lipca, rocznica 3-go z fatimskich objawień; 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 tylko pogoda na to pozwoli, czuwanie odbędzie się przed Grotą na 

powietrzu, zatem bardzo proszę o zabranie także świec z osłonkami. Dziękuję i zapraszam. 

 

3. W bieżącym tygodniu w czwartek 16 lipca w naszej Wspólnocie przypadać będzie 100 

Rocznica urodzin Pani Heleny Suchodół ze Stawisk. Dziękując Panu Bogu za dar tego 

życia, życzymy Dostojnej Jubilatce wszelkich potrzebnych łask Bożych. Szczęść Boże! 

 

4. Raz jeszcze przypominam, iż na naszej Parafialnej Stronie Internetowej w dziale 

Historia po żmudnym opracowaniu materiałów dostępnych na naszej plebanii oraz w 

Parafii Klasztornej skompletowana została ekspozycja naszej Kroniki Parafialnej 

aktualnie za lata 1945-2019. Zachęcam do wnikliwej lektury Kroniki oraz przeglądania 

zamieszczonych zdjęć i ilustracji z wybranych wydarzeń minionych mających miejsce w 

naszej Wspólnocie.  

Jednocześnie zwracam się ponownie z prośbą o udostępnienie ewentualnych 

materiałów dotyczących brakującego nam czasookresu, tj. lat 1977(8)-1982, czyli ostatnich 

lat posługi Śp. Ks. Kan. Stanisława Obarskiego oraz lat 1991-1994, tzn. ostatnich lat okresu 

połączenia z Parafią Klasztorną. Mile widziana będzie wszelka pomoc w tym względzie! 

 

5. Przypominam, że tegorocznej naszej parafialnej uroczystości Odpustowej 

przewodniczyć  będzie w tym roku Ks. Kazimierz Pyrzyk, wikariusz naszej Parafii  w 

latach 1982-1989, który obecnie przechodzi w stan spoczynku a zarazem wyraził gotowość 

współpracy z naszą Parafią, co przyjąłem z wielką radością i za co Ks. Proboszczowi 

Seniorowi już teraz serdecznie dziękuję, zapraszając do obecności w naszej Wspólnocie. 

 

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie Śp Jerzego Czerwca, 

pochodzącego z Wyrobków i wcześniej związanego z naszą Parafią. Śp. Zmarłego oraz 

wszystkich naszych Bliskich Zmarłych, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu… 
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