
Ogłoszenia Parafialne  
                       13 – 20  VI  2021 

 

 

1. Z radością informuję (czy też przypominam), iż począwszy od dzisiejszej niedzieli, 13 czerwca, 

rozporządzeniem Rządu - w kościołach zajętych może być już 50% miejsc, zaś od dnia 26 

czerwca 75%. Jednocześnie wprowadzono regulację, zgodnie z którą do limitu osób w budynkach 

i obiektach kultu religijnego nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 

(którym wystawiono zaświadczenie o szczepieniu). Zapraszam więc odważniej do wnętrza kościoła. 

         Zarazem wszystkich Parafian i Gości, jeżeli pogoda na to pozwala, zachęcam gorąco do udziału 

w Liturgii na powietrzu, prosząc wciąż o zachowanie zasad bezpieczeństwa. 
 

2. Od niedzieli za tydzień, tj. od dnia 20 czerwca br. zniesione zostaną jednocześnie we wszystkich 

diecezjach w naszym kraju dyspensy związane z obowiązkiem uczestniczenia w niedzielnej  

i świątecznej Mszy św., które do tej pory obowiązywały w związku z pandemią Covid-19. Proszę 

zatem o bezpośredni udział w Liturgii, z którego może nas zwalniać jedynie choroba, konieczna 

opieka nad chorymi, czy też pielęgnacja niemowląt oraz służba bliźnim dyktowana obowiązkiem 

– nakazem miłości bliźniego.  
 

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 osób, nabożeństwa czerwcowe sprawowane są w tym roku (przy 

zachowaniu obostrzeń) przed wystawionym Panem Jezusem na powietrzu. 
 

4. Dzisiejszej niedzieli (w rocznicę fatimskich objawień) o godz. 20.00 rozpoczniemy (jeśli będzie to 

możliwe na powietrzu) pierwsze w tym roku modlitewne czuwanie maryjne. Zapraszam do 

wspólnego śpiewu maryjnych pieśni, różańca i apelu jasnogórskiego. 
 

5. Od poniedziałku wznowione zostaną prace wykończeniowe w kruchcie bocznej południowej oraz 

dalsze prace remontowe na zewnętrznej ścianie północnej naszego kościoła. Za możliwe 

utrudnienia w czasie trwania prac uprzejmie przepraszam. 
 

6. Trwa rozpoczęte niedawno intensywne przygotowanie dzieci do uroczystości Pierwszej Komunii 

św. Najbliższe spotkania dla obu równolegle przygotowujących się grup odbędą się według przyjętego 

planu jutro i pojutrze. Proszę o modlitwę w intencji dzieci oraz ich rodzin.  
 

7. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i upiększenie najpierw 

samej uroczystości a następnie zakończenia Oktawy Bożego Ciała: najbliższym współpracownikom 

Parafii, przygotowującym ołtarze stacyjne, pocztom sztandarowym, dziewczynkom sypiącym kwiatki 

i wszystkim, o których Pan Jezus sam będzie pamiętał.  

Podobnie składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w dniu wczorajszym włączyli 

się w czuwanie przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie podczas naszej parafialnej 

adoracji całodziennej. Serdeczne Bóg zapłać!  

 

8. W minionym tygodniu z naszej Wspólnoty odeszła do wieczności Śp. Ewa Szwarckopf,  którą 

pożegnamy w poniedziałek o g. 13.00, wcześniej wspólny różaniec. Śp. Zmarłą oraz naszych Bliskich, 

polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu…    

 
Ks. Piotr Waszak 


