
Ogłoszenia Parafialne  
                     27  VI  –  4 VII  2021 

 

 

 

1. Przypominam, iż od wczoraj, tj. od 26 czerwca, w kościołach zajętych może być już  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 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. Przypominam też, iż od ubiegłej niedzieli (20 czerwca br.), zniesione zostały 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. Kończą się powoli nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa w tygodniu  

po Mszy św. o g. 17.30 (w niedziele po Mszy św. popołudniowej a w środę porannej).  

 

4. Na ukończeniu są tegoroczne prace remontowo-restauracyjne ekipy konserwatorskiej na 

zewnętrznej ścianie północnej naszego kościoła a także prace wewnątrz kruchty bocznej 

południowej. Koszt tychże prac powinien zamknąć się w kwocie blisko 40 tys. zł, z czego 25% do 

zapłacenia ma nasza Parafia. 

 

5. W najbliższym tygodniu Dzieci Komunijne przeżywać będą swój Biały Tydzień. Ze względu na 

komunijny Biały Tydzień w najbliższą środę, 30 czerwca, Msza św. z nowenną do MB wyjątkowo 

nie rano, ale wieczorem o godz. 17.30. Proszę cały czas o modlitwę w intencji dzieci oraz ich rodzin! 

 

6. W bieżącym tygodniu, 2 lipca, przypada także I-szy piątek miesiąca. Tego dnia okazja do spowiedzi 

św. od godz. 16.30; Komunia Św. poza Mszą św. a następnie podczas Mszy św. o godz. 17.30.  

Na zakończenie Mszy św. – jak w każdy pierwszy piątek – Litania do Serca Pana Jezusa i akt 

zawierzenia Sercu Bożemu; zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. 

Dzień później, 3 lipca, przypada I sobota miesiąca. Tego dnia od godz. 7.30 zapraszam do 

wspólnego Różańca, następnie Msza św. nowennowa (jako nasz kolejny krok w przygotowaniu do 

Nawiedzenia Jasnogórskiego Obrazu), wraz z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Matki Bożej. 

 

7. Przypominam, że zgodnie z zapowiedzią (przekazaną wcześniej Chorym), najbliższe spotkanie 

duszpasterskie z Chorymi w naszej Parafii będzie miało miejsce od godzin porannych w czwartek  

i piątek 22 i 23 lipca, bezpośrednio przed naszą parafialną Uroczystością Odpustową. 

 

8. Składam podziękowanie za wszelkie składane ofiary. Bóg zapłać!    

 

 

 

Ks. Piotr Waszak 


