
Ogłoszenia Parafialne  

16 – 23 VIII  2020 
1. Informuję, iż w najbliższym tygodniu (od poniedziałku) uczestniczyć będę w 

corocznych kapłańskich rekolekcjach w Gnieźnie. We wszystkich sprawach pilnych i 

nagłych proszę zwracać się do Ks. Seniora Kazimierza Pyrzyka. Na powrót będę do 

dyspozycji w biurze w czwartek wieczorem.  

 

2. W niedzielę za tydzień, 23 sierpnia, po Mszy św. o godz. 10.30, 

zapraszam na krótkie spotkanie organizacyjne dzieci i rodziców tegorocznej 

drugiej grupy komunijnej. Proszę wszystkich o obecność. 

 

3. Z kolei w niedzielę za dwa tygodnie 30 sierpnia, zaplanowane jeszcze w 

roku ubiegłym w tym terminie nasze DOŻYNKI PARAFIALNE, z uroczystą Mszą 

św. w intencji Rolników oraz ich Rodzin o godz. 12.00. Uprzejmie proszę 

przedstawicieli Rolników o potwierdzenie woli zorganizowania także w obecnym roku 

(w zagrożeniu epidemicznym) wspólnej Liturgii i zapraszam do wspólnego 

przygotowania uroczystości dożynkowej oraz do modlitwy za tegoroczne zbiory. 

 

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 nadal zasad bezpieczeństwa, tj. 

zasłonięcie twarzy przez osoby obecne wewnątrz kościoła oraz bezpieczne 

odległości na powietrzu i cały czas o to proszę dla dobra innych osób, o których 

mamy obowiązek myśleć, zwłaszcza w kościele.  

 

6. W odpowiedzi na apel papieża Franciszka obecna niedziela w całym naszym 

kraju, to Dzień solidarności z mieszkańcami Bejrutu, w którym potwierdzono już 

ponad 200 ofiar śmiertelnych, dziesiątki zaginionych, tysiące rannych, a setki tysięcy 

ludzi straciło domy. W wyniku eksplozji w bejruckim porcie uszkodzeniu uległy m.in. 

silosy zbożowe a zapasy mąki dla Libanu wystarczą zaledwie na sześć tygodni, gdy 

trwa załamanie gospodarki. Na balaskach wyłożona została puszka związana ze 

zbiórką organizowaną przez Caritas Polska. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na ten cel! 
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