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1. Wciąż przypominam, iż choć nie obowiązuje już ustalona ograniczeniem liczba osób  

w kościołach, obowiązuje nadal zachowanie zasad bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza 

zasłonięcie twarzy. Proszę o zachowanie tego wymogu osoby obecne wewnątrz kościoła.      

 

2. Kończą się nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa; zapraszam dziś po Mszy 

św. o 15.30 a w poniedziałek (w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła) oraz we wtorek 

po Mszy św. o 17.30. 

    

3. W tym tygodniu także pierwsza grupa Dzieci Komunijnych przeżywać będzie swój Biały 

Tydzień. Ze względu na komunijny Biały Tydzień w najbliższą środę, 1 lipca, Msza św.  

z nowenną do MB wyjątkowo nie rano, ale wieczorem o godz. 17.30. Proszę o modlitwę  

w intencji dzieci oraz ich rodzin! 

 

4. W najbliższy wtorek ze względu na zebranie dekanalne Księży biuro parafialne czynne 

będzie piętnaście minut krócej. Zapraszam serdecznie pomiędzy 9.30 a 10.45. Wieczorem  

w czwartek zapraszam bez zmian. Za utrudnienie przepraszam.  

 

5. W bieżącym tygodniu, 3 lipca, przypada także I-szy piątek miesiąca. Tego dnia okazja do 

spowiedzi św. od godz. 16.30; Komunia Św. poza Mszą św. a następnie podczas Mszy św.  

o godz. 17.30. Na zakończenie Mszy św. – jak w każdy pierwszy piątek – Litania do Serca 

Pana Jezusa i akt zawierzenia Sercu Bożemu; zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. 

Dzień później przypada pierwsza sobota miesiąca. Tego dnia od godz. 7.30 

zapraszam do wspólnego Różańca, następnie Msza św. nowennowa (jako nasz kolejny krok 

w przygotowaniu do Nawiedzenia Jasnogórskiego Obrazu), wraz z nabożeństwem do 

Niepokalanego Serca Matki Bożej. 

 

6. Przypominam, że zgodnie z zapowiedzią (przekazaną Chorym podczas ostatniego 

czerwcowego spotkania), najbliższe spotkanie duszpasterskie z Chorymi w naszej Parafii 

będzie miało miejsce od godzin porannych w piątek 24 lipca, bezpośrednio przed naszą 

parafialną Uroczystością Odpustową. 

 

7. W minionym tygodniu odszedł do wieczności Śp. Ks. Krzysztof Urbaniak, w latach od 

2011 do 2015 roku wikariusz naszej Parafii, którego gościliśmy niedawno - w ostatnią 

niedzielę października i który za miesiąc miał przewodniczyć naszej parafialnej uroczystości 

Odpustowej. Pożegnaliśmy także w naszej wspólnocie Śp.  Danutę Michalczyk.  

Śp. Zmarłych i naszych Bliskich, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu 
 

 

 

Ks. Piotr Waszak 
 


