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1. Przypominam, iż począwszy od niedzieli - 13 czerwca w kościołach zajętych może być już 

50% miejsc, zaś od soboty za tydzień -26 czerwca 75% miejsc. 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 wykonaniu szczepienia). 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. Przypominam też, iż od dzisiejszej niedzieli, tj. od dnia 20 czerwca br. zniesione zostają 

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,  

pielęgnacja niemowląt i służba bliźnim dyktowana 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 a zbierze się większa ilość osób, nabożeństwa czerwcowe sprawowane będą 

(przy zachowaniu obostrzeń) przed wystawionym Panem Jezusem na powietrzu. 

 

4. Kontynuowane są dalsze prace remontowo-restauracyjne ekipy konserwatorskiej na 

zewnętrznej ścianie północnej naszego kościoła a w najbliższym tygodniu także prace 

wewnątrz kruchty bocznej południowej. Koszt tychże tegorocznych prac powinien 

zamknąć się w kwocie blisko 40 tys. zł. Za możliwe utrudnienia uprzejmie przepraszam. 

 

5. Trwa także intensywne przygotowanie dzieci do uroczystości Pierwszej Komunii św., 

która odbędzie się w naszej parafii w dwóch grupach za tydzień w sobotę o godz. 15.00 

oraz w niedzielę o godz. 10.00. Tym samym za tydzień uprzejmie proszę, wyjątkowo, 

wszystkie osoby uczestniczące zwykle w niedziele we Mszy św. o godz. 10.30 o przybycie 

na inną wybraną godzinę, tak aby ten czas pozostawić dzieciom komunijnym oraz ich 

najbliższym, zarówno wewnątrz kościoła, jak i na ławeczkach na powietrzu. Bardzo dziękuję 

za zrozumienie. Najbliższe spotkania dla obu równolegle przygotowujących się grup odbędą 

się jutro i pojutrze o godz. 18.30. Proszę o modlitwę w intencji dzieci oraz ich rodzin.  

 

6. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim Parafianom za wszelkie składane ofiary; 

zarówno te, które podczas pandemii pozwoliły przetrwać naszej Parafii, jak i składane obecnie 

na kontynuowanie prac przy kościele i jego otoczeniu. Bóg zapłać!   
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