
Ogłoszenia Parafialne  

 14 – 21 VI  2020 
1. Przypominam, iż chociaż nie obowiązuje już ustalona ograniczeniem liczba osób w kościołach, 

obowiązuje nadal zachowanie zasad bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza zasłonięcie twarzy. Proszę 

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

 

2. 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!  

    

3. W najbliższy czwartek, 18 czerwca, zwyczajem lat ubiegłych, w łączności z Parafią Klasztorną 

przeżywać będziemy uroczyście zakończenie Oktawy z procesją do czterech ołtarzy. Nasze 

ołtarze, w tym roku tradycyjnie przy Kaplicy-Domu Sióstr Służebniczek (ul. Rynek 14) oraz przy 

kościele. Początek liturgii Mszy św. o godz. 18.00 w Parafii Klasztornej św. Jana Apostoła, skąd 

procesyjnie udamy się wspólnie do naszej parafialnej Świątyni.  

Dziewczynki z naszej Parafii, zwłaszcza z rocznika komunijnego, które chciałyby sypać 

kwiatki Panu Jezusowi w Oktawie Bożego Ciała (w łączności z codzienną Mszą św.) zapraszam. 

W czwartek – na zakończenie Oktawy Bożego Ciała biuro parafialne będzie nieczynne. 

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

4. Z kolei w najbliższy piątek, 19 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

(uroczysta liturgia w naszej świątyni o g. 17.30), zaś w sobotę, 20 czerwca, Święto 

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Proszę o modlitwę w duchu wynagrodzenia do 

Serc Jezusa i Maryi. 
 

5. Przypominam, 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. 
 

6. Na początku minionego tygodnia pomyślnie dobiegły końca prace związane z VI etapem 

renowacji kościoła, tj. północnej ściany naszej świątyni (od strony miejskiego Rynku); 

przypominam, iż pomimo istniejącej obecnie trudnej sytuacji w kraju, na ten rok przyznano nam 

dotację celową w kwocie 57.141,28 zł, z czego naszej wspólnocie zostanie do zapłacenia do końca 

roku z tego tytułu nieco ponad 9 tys. zł. Bóg zapłać za wszelkie składane ofiary podczas pandemii i 

w ciągu roku! 
 

7. Z radością informuję, iż za tydzień gościć będziemy Ks. Marcina Kąkola, sprawującego wcześniej 

w naszej Parafii praktykę duszpasterską. Ks. Marcin głosić będzie homilie niedzielne podczas 

wszystkich Mszy św. oraz udzieli On indywidualnie każdemu błogosławieństwa prymicyjnego 

na zakończenie każdej Eucharystii. Czym jest błogosławieństwo prymicyjne wystarczy powiedzieć, 

iż  

w ubiegłym roku np. Papież Franciszek w Watykanie podszedł do naszych Neoprezbiterów  

i pochyliwszy głęboko głowę sam prosił dla siebie o prymicyjne błogosławieństwo. Zapraszam! 

 

8. Dziękuję bardzo wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości Bożego Ciała oraz 

tym, którzy włączyli się w adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w naszym 

kościele podczas całodziennej Adoracji, jaką przeżywaliśmy przedwczoraj. Bóg zapłać! 

Ks. Piotr Waszak 


