
Ogłoszenia Parafialne  
 31 V – 7 VI  2020 

 

 

1. Dekret Ks. Prymasa z dnia 29 maja o zwolnieniu z dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej 

Mszy św. (dostępny na parafialnej stronie internetowej). 
 

2. W związku z łagodzącymi zarządzeniami władz, obecnie w kościołach nie obowiązuje już ustalona 

ograniczeniem liczba osób, obowiązuje jednak nadal zachowanie zasad bezpieczeństwa, to 

znaczy przede wszystkim zakrywanie twarzy. Mając na uwadze zdrowie i życie nas wszystkich, 

bardzo proszę wszystkich o zachowanie tego wymogu, przynajmniej osoby obecne wewnątrz 

kościoła.      
 

3. Jak słyszeliśmy możliwa staje się na powrót posługa duszpasterska Chorym, jeżeli Chorzy o to 

proszą; stąd też proszę o zgłoszenia w imieniu osób Chorych; w naszej Parafii spotkania z Chorymi 

w najbliższy piątek 5 czerwca od godzin porannych. Będzie to zarazem I-szy piątek miesiąca; 

okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30; o 17.00 – Komunia Św. poza Mszą św. a następnie 

podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 17.30;  następnego dnia rano w pierwszą sobotę kolejna 

okazja do pojednania i Msza św. nowennowa o Sercu Matki Bożej. Zapraszam! 

 

4. Przypominam, że na pojednanie z Chrystusem w okresie wielkanocnym mamy czas do niedzieli za 

tydzień, 7 czerwca, kiedy to przeżywać będziemy uroczystość Trójcy Przenajświętszej; gościć 

będziemy Ks. Pawła Kiejkowskiego wykładowcę teologii dogmatycznej naszego Seminarium;  

Ks. Prof. głosić będzie homilie niedzielne a podczas każdej Mszy św. dodatkowa okazja do 

pojednania z Panem Bogiem; skorzystajmy z tej ostatniej okazji do przeżycia tegorocznej Spowiedzi 

Św. Wielkanocnej, jeśli dotąd tego nie uczyniliśmy. Zapraszam! 

 

5. W niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz. 10.30 krótkie spotkanie z Rodzicami i dziećmi 

mającymi przystąpić do I Komunii Świętej, a zwłaszcza grupy umówionej w terminie czerwcowym. 
 

6. Termin bierzmowania naszej młodzieży nie uległ zmianie: będzie to sobota 13 czerwca. Uległa 

natomiast zmianie godzina uroczystości (będzie to godz. 10.00) oraz dzień pierwszej próby - 

spotkania, które odbędzie się już jutro (1 czerwca, w poniedziałek) a nie pojutrze wieczorem.  
 

7. Rozpoczyna się miesiąc czerwiec; 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 o 8.00). Zapraszam!  
 

8. Osoby zainteresowane tematem naszego parafialnego pielgrzymowania na Mazury oraz 

pielgrzymowania do Ziemi Świętej proszę o cierpliwość; informacje w przyszłą niedzielę.   
 

9. Parafianom i Przyjaciołom naszej Świątyni za wszelkie składane ofiary podczas trwania pandemii 

(zarówno w kościele jak i na nasze parafialne konto), składam wdzięczne podziękowanie: Bóg 

zapłać!  
 

10. W naszej Wspólnocie pożegnaliśmy wczoraj Śp. Janusza Krygier. Do wieczności odeszła także  

Śp. Bożena Czarnecka Januchowska, którą pożegnamy jutro o godz. 11.30. Wcześniej wspólny 

Różaniec. Śp.  Zmarłych i wszystkich naszych Bliskich polećmy Bożemu Miłosierdziu… 

 

 

 



   Ks. Piotr Waszak 


