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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

                                         XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. Rozpoczął się oczekiwany czas wakacji. Po trudzie i wysiłku wkładanym w ciągu całego roku 

szkolnego, dzieci i młodzież mogą skorzystać z czasu wypoczynku, aby cieszyć się pełnią lata 

podczas wakacyjnych wyjazdów. Niech w tym szczególnym czasie łączność z Bogiem przez 

modlitwę i uczestnictwo we Mszach Św. niedzielnych będzie naszym udziałem wszędzie tam, 

gdzie będziemy wypoczywać. 

2. W środę 29 czerwca czcimy Apostołów Piotra i Pawła- dwa wielkie filary, na których wznosi 

się Kościół. Bądźmy wierni ich nauczaniu, niech stanie się ono dla nas drogowskazem na 

drodze wierności Bogu. Zapraszam na godz. 18.00 na Mszę Św. 

3. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do południa udamy się do osób chorych. 

Spowiedź Św., z uwagi na okres wakacyjny, o godz. 17.30., a o godz. 18.00 Msza Św. 

4. W czasie wakacyjnym we wtorki nie ma Mszy Świętych rannych o godz. 8.30. 

5. Za tydzień w niedzielę o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

6. Witamy bardzo serdecznie wszystkich działkowiczów i letników, życzymy im, jak  

i też wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, udanego i radosnego wypoczynku. Jednocześnie też 

działkowiczów i letników zapraszamy do wspólnej modlitwy w dni powszednie i w niedziele. 

7. Serdecznie dziękuję wspólnocie parafialnej, wszystkim działkowiczom i gościom za wspólne 

chwile radości spędzone wczoraj podczas dziewiątego już festynu parafialnego. Myślę, że 

uśmiech, otwartość, wspólnie spędzony czas zaowocują pogłębieniem więzi, jak i też 

wzajemną troską o siebie i nasze wspólne sprawy. W szczególny sposób dziękuję tym 

wszystkim, którzy pomogli w organizacji festynu.  

8. Z dniem 27 czerwca Ks. Bp Kan Tyrawa zwolnił z obowiązków duszpasterskich w naszej 

parafii Ks. Andrzeja i skierował go do Domu Księzy Emerytów w Bydgoszczy. Ks. 

Andrzejowi życzymy przede wszystkim zdrowia i radości z dalszej posługi w życiu 

kapłańskim. 

9. Również z dniem 27 czerwca Ks. Bp powołał na stanowiska wikariusza w naszej parafii Ks. 

Rafała Muzolfa, który ostatnio pracował w parafii Chrystusa Króla na Błoniu. Ks. Rafał został 

wyświęcony w 2006 roku. Ks. Rafałowi życzymy wielu łask i radości w pracy duszpasterskiej 

w naszej wspólnocie. 

10. Od 5 do 10 września, tj. od poniedziałku do soboty odbędzie się pielgrzymka parafialna. W 

programie m.in.: Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Kraków, Pieniny, Spisz i Słowacja. 

Szczegóły padam później. 

11. W zakrystii nadal można nabyć książkę Ks. Profesora o Chrzcie Świętym.  


