
                  Ogłoszenia Parafialne  
                    6 – 13  VI  2021 

 

 

 

1. Cały czas z racji ograniczeń epidemicznych w kościołach (obecności 1 os. na 15m2), w naszej świątyni 

do odwołania przebywać może jednocześnie wciąż tylko 10 osób (8+2 os.). Uprzejmie proszę by 

były to nadal przede wszystkim osoby związane z intencjami, bądź też obrzędem danej Mszy św. 

Jeśli pogoda na to pozwoli, zachęcam do udziału w Liturgii na powietrzu, ale proszę jednocześnie 

o zachowanie zasad bezpieczeństwa i za to dziękuję. 
 

2. Wszystkie osoby nie mogące obecnie uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej  proszę o uczestnictwo  

w  transmisjach w środkach społecznego przekazu. Nadal obowiązuje udzielona wszystkim wiernym 

przez Ks. Prymasa dyspensa od uczestnictwa w Mszach Św. niedzielnych i świątecznych. 
 

3. Nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa w tygodniu po Mszy św. o g. 17.30 

(w niedziele po Mszy św. o 15.30 a w środy po Liturgii o g. 8.00). Jeżeli pogoda na to pozwoli oraz 

zbierze się więcej niż 10 osób, nabożeństwa czerwcowe sprawowane są w tym roku (przy zachowaniu 

obostrzeń epidemicznych) przed wystawionym Panem Jezusem na powietrzu. 
 

4. W najbliższy czwartek, 10 czerwca, zwyczajem lat ubiegłych, w łączności z Parafią Klasztorną 

przeżywać będziemy uroczyście zakończenie Oktawy Bożego Ciała z procesją do czterech ołtarzy. 

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

przy kościele. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17.30 w naszym kościele (a jeżeli pogoda na to pozwoli 

przy ołtarzu na powietrzu), skąd procesyjnie udamy się do Parafii Klasztornej św. Jana Apostoła.  

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. 
 

5. Z kolei w piątek, 11 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczysta 

liturgia w naszej świątyni o g. 17.30), zaś dzień później w sobotę, Święto Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny. Proszę o modlitwę w duchu wynagrodzenia do Serc Jezusa i Maryi. 
 

6. Tego też dnia, w sobotę, 12 czerwca, według kalendarza diecezjalnego, w naszej parafii przypada 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Wystawienie Pana Jezusa rano po Mszy św. o 

godz. 8.00. O godz. 15.00 wspólna modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia i dodatkowa okazja do 

Spowiedzi Św. (zapraszam szczególnie wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego). Zakończenie 

adoracji tego dnia nabożeństwem czerwcowym po Mszy św. wieczornej sprawowanej o godz. 17.30. 

Zadbajmy, by tego dnia Chrystus nie był w naszej świątyni sam!  
 

7. Jeżeli pozwoli na to pogoda za tydzień w niedzielę 13 czerwca o godz. 20.00 rozpoczniemy z kolei 

na powietrzu pierwsze w tym roku nasze Czuwanie Fatimskie. Zapraszam do wspólnego śpiewu 

maryjnych pieśni, różańca z rozważaniami i apelu jasnogórskiego. 
 

8. Serdecznie dziękuję za wszelkie składane ofiary, pozwalające naszej Parafii przetrwać trwający już od 

ponad roku obecny czas. Za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc: Bóg zapłać!    
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