
Ogłoszenia Parafialne  
                    9 – 16  V  2021 

 

 

 

1. W związku z ustaleniami rządowymi z 4 V ograniczenia epidemiczne dotyczą w kościołach 

obecności maksymalnie 1 osoby na 15m2, tj. w naszej świątyni - cały czas, aż do odwołania 

- przebywać może jednocześnie na powrót tylko 10 osób (8+2 os.). Uprzejmie proszę by 

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

Mszy św. Proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa i dziękuję za troskę o dobro innych. 

 

2. Wszystkie osoby nie mogące obecnie uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej w naszej 

świątyni zapraszam do uczestnictwa  w  transmisjach w środkach społecznego przekazu, 

kolejno: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Programie Pierwszym w Polskim Radio, o 

godz. 9.30 w Telewizji Trwam, oraz o godz. 13.00 w TV Polonia (nie licząc dodatkowej 

transmisji w TVP 1 o godz. 11.00 oraz transmisji lokalnych). Ponadto co tydzień o godz. 

10.00 transmitowana jest Msza św. z Katedry Gnieźnieńskiej na internetowej stronie naszej 

Archidiecezji. Nadal obowiązuje udzielona wszystkim wiernym przez Ks. Prymasa dyspensa 

od uczestnictwa w Mszach Św. niedzielnych i świątecznych. 

 

3. Przypominam, że z Rodzicami tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych uzgodniono, iż  

w obecnym roku uroczystość komunijna w naszej Parafii zostanie przełożona  

i przeżywana będzie w grupach w dwóch terminach: 26-27 czerwca oraz 4-5 września. 

Proszę o modlitwę w intencji dzieci oraz ich rodzin. 

 

4. Trwa miesiąc maj; nabożeństwa majowe w tygodniu po Mszy św. o g. 17.30  

(w niedziele po Mszy św. sprawowanej o 15.30 a w środy po Mszy św. o godz. 8.00). Jeżeli 

pogoda na to pozwoli oraz zbierze się większa grupa aniżeli 10 osób, nabożeństwa majowe 

sprawowane będą w tym roku (oczywiście przy zachowaniu obostrzeń epidemicznych) przed 

wystawionym Panem Jezusem na powietrzu. 

 

5. W najbliższy czwartek przypada natomiast 13 maja, rocznica pierwszego z fatimskich 

objawień; informuję, iż nasze wspólne wieczorne maryjne czuwania – jak w latach 

ubiegłych – wznowimy po złagodzeniu obecnych ograniczeń związanych ze stanem 

pandemii; mam nadzieję, iż będzie to możliwe już w czerwcu; wówczas zapraszam. 

 

6. W minionym tygodniu w naszej parafialnej Wspólnocie pożegnaliśmy Śp. Stanisławę Mikos.  

Do wieczności odeszła także Śp. Helena Bąkowska, którą pożegnamy jutro (w poniedziałek) 

o godz. 11.00 (wcześniej Różaniec). Śp. Zmarłe i wszystkich naszych bliskich Zmarłych, 

polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu… 
    

 

 

Ks. Piotr Waszak 


