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- nadal obowiązuje udzielona wszystkim wiernym przez Ks. Prymasa dyspensa od uczestnictwa w Mszach 

Świętych niedzielnych i świątecznych (mamy uczestniczyć w transmisjach telewizyjnych i radiowych, jeśli 

nie jest możliwe, czy też wskazane nasze bezpośrednie uczestnictwo); 

 

- w ciągu dnia nasz kościół cały czas pozostaje otwarty, aby wierni mieli możliwość jego indywidualnego 

nawiedzenia i adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie poza porządkiem Mszy św.; 

 

- trwają prace związane z VI etapem renowacji kościoła, tj. północnej ściany naszej świątyni (od strony 

miejskiego Rynku); 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 

tylko z tego tytułu nieco ponad 9 tys. zł; przybliżony termin prac to ok. 3-4 tygodnie;  
 

- w związku z trwającą epidemią i zarządzeniami władz, obecnie, tzn. od dnia 17 maja we Mszy Świętej 

lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć jednocześnie w naszej świątyni 15 osób, wliczając 

jednak już w tę ilość obecnych przestrzeń prezbiterium kościoła (zatem łącznie: 12+3 osoby); mając na 

uwadze zdrowie i życie nas wszystkich, bardzo proszę o uwzględnienie tego faktu oraz o zachowanie 

zarazem 2m odstępu pomiędzy osobami i zakrywanie twarzy;                      
 

- na temat uroczystości Pierwszych Komunii Świętych, Sakramentu Bierzmowania, przygotowania do 

Sakramentu Małżeństwa, posługi duszpasterskiej Chorych zapoznajmy się, proszę, z treścią rozporządzenia 

Ks. Prymasa, zamieszczonego w naszej parafialnej gablocie oraz na naszej parafialnej stronie internetowej; 
 

- za Ks. Prymasem przypominam, że na pojednanie z Chrystusem w okresie wielkanocnym mamy czas aż 

do 7 czerwca; w naszym kościele okazja do Spowiedzi św. codziennie w tygodniu pół godziny przed Mszą 

św.;  
 

- trwa miesiąc maj; nabożeństwa majowe w tygodniu codziennie po Mszy św. o 17.30, w niedziele po 

Mszy św. sprawowanej o 15.30, a w środy po Mszy św. porannej o godz. 8.00;  
 

- po wcześniejszych konsultacjach a następnie bezpośredniej rozmowie z Rodzicami uzgodniono, iż w tym 

roku uroczystość komunijna w naszej Parafii przeżywana będzie w grupach w dwa sobotnie 

popołudnia: dnia 27 czerwca oraz 5 września; z kolei termin bierzmowania naszej młodzieży nie uległ 

zmianie; 

 

- w najbliższym tygodniu od niedzielnego wieczora do piątku - soboty włącznie w związku z 

prowadzeniem przeze mnie rekolekcji dla księży diakonów przed przyjęciem święceń kapłańskich w naszej 

Parafii posługę duszpasterską w ramach zastępstwa pełnić będzie Ks. Proboszcz Senior; wszystkie 

sprawy pilne i nagłe proszę więc uzgadniać z Ks. Zenonem Lewandowskim; proszę też o modlitwę w 

intencji tegorocznych Neoprezbiterów a zwłaszcza posługującego w naszej Wspólnocie w ramach praktyk 

Ks. Marcina; 

 

- wszystkim Osobom, Parafianom i Przyjaciołom naszej Parafii, za wszelkie składane ofiary zarówno  

bezpośrednio jak i na parafialne konto składam wdzięczne oraz serdeczne podziękowanie: Bóg zapłać!  
 

- w tym tygodniu z naszej Wspólnoty odszedł do wieczności Śp. Stefan Behnke; Śp. Zmarłego i wszystkich 

naszych bliskich Zmarłych polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu… 

   Ks. Piotr Waszak 


