
Ogłoszenia Parafialne 
                                7 – 14 VIII  2022 

 
 

 

 

1. Przypominam, iż począwszy od niedzieli odpustowej na okres wakacyjny zawieszona 

została niedzielna Msza św. sprawowana o godz. 12.00. Tym samym do końca miesiąca 

sierpnia - niedzielne Msze św. sprawowane będą w naszym kościele zwyczajowo o 

godz.: 8.30; 10.30 oraz o 15.30 a także w sobotni wieczór o g. 17.30.  

 

2. W najbliższą sobotę, 13 sierpnia, przypada rocznica kolejnego z fatimskich objawień. 

Jeżeli pozwoli na to pogoda o godz. 20.00 rozpoczniemy na powietrzu nasze kolejne 

Maryjne Czuwanie. Zapraszam do wspólnego śpiewu maryjnych pieśni, różańca z 

rozważaniami i apelu jasnogórskiego. Przypominam, że w roku obecnym towarzyszą nam 

orędzia z objawień Matki Bożej w afrykańskim Kibeho (sprzed 40 laty, które 20 lat temu 

oficjalnie uznane zostały przez Kościół). Proszę o zabranie świec z osłonkami. 

 

3. Również pod koniec najbliższego (ewentualnie z początkiem przyszłego) tygodnia powinny 

rozpocząć się długo przygotowywane - od strony dokumentacji oraz stosownych zezwoleń 

a także starania o konieczne dotacje - prace nad wyprostowaniem zabytkowego 

murowanego ogrodzenia naszego kościoła, stawianego jeszcze przez Ks. Prałata Piotra 

Wawrzyniaka w latach 1904-05, w ostatnim czasie prowizorycznie zabezpieczonego w 

miejscu widocznego wychylenia. Przepraszam już teraz za możliwe utrudnienia w 

poruszaniu się chodnikiem a bardzo możliwe, że i przekierowanie na czas  robót ruchu 

pieszego na drugą stronę chodnika.   

 

4. Przedstawicieli naszej Parafialnej Rady zapraszam już teraz w przyszły wtorek, to jest 

16 sierpnia, po wieczornej Mszy św. na pilne zebranie w sprawie bliskich już uroczystości 

Jasnogórskiego Nawiedzenia Matki Bożej w naszej Parafii w dniach 4-5 września br.. 

Proszę wszystkich o obecność a jednocześnie już teraz serdecznie za nią dziękuję. 

 

5.  Zachęcam do lektury najnowszego numeru Przewodnika katolickiego, wyłożonego w 

kruchcie bocznej oraz do odwiedzenia stoiska z dewocjonaliami do udekorowania naszych 

domów i mieszkań, a zarazem z niewielką lekturą – pomocami do naszego owocniejszego 

przeżycia Jasnogórskiego Nawiedzenia. 

 

6. [Z naszej Wspólnoty do wieczności odszedł/-ła Śp. /…/ Śp. Zmarł-ą/ego oraz naszych 

Bliskich, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu…]  

 

Ks. Piotr Waszak 
 


