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1. Trwa okres wakacyjnego wypoczynku a równocześnie okres rolniczych żniw. Przeżywając 

kolejny rok trudny dla upraw roślin (ze względu na warunki pogodowe),  proszę o modlitwę 

w intencji rolników, ich rodzin oraz tegorocznych zbiorów.  

 

2. Już teraz uprzejmie informuję, że tegoroczne Dożynki Archidiecezjalne odbędą się  

w Pobiedziskach w dniu 24 sierpnia (sobota). Rozpoczęcie Mszy świętej przewidziane jest 

na godz. 16.00 (w kościele św. Michała Archanioła). Z kolei dzień później, w niedzielę 25 

sierpnia, podczas Mszy św. o godz. 12.00 (zgodnie z ustaleniami podjętymi w ramach naszej 

Rady Parafialnej), Dożynki w naszej Parafii. Już teraz serdecznie zapraszam i zapraszam 

rolników do wspólnego przygotowania tej uroczystości.  

 

3. Rozpoczęliśmy już piąty etap prac konserwatorskich przy elewacji naszego kościoła. 

Przypomnę, iż przyznano nam dotację podwójną w kwocie aż 213.849,76 zł brutto,  

z czego naszej wspólnocie pozostanie do zapłacenia do końca roku 46.154,93 zł. Przybliżony 

termin prac to około 2 m-ce. Na początek ściana zachodnia do szczytu z głównym wejściem 

do naszej świątyni, następnie powierzchnie ścian południowej i zakrystii. Przepraszam za 

możliwe utrudnienia związane z jednym bądź drugim wejściem do kościoła. 

 

4. Uprzejmie informuję Parafian, iż w bieżącym tygodniu na naszej Parafialnej Stronie 

Internetowej pojawiła się ekspozycja naszej Kroniki Parafialnej (za okres od VII 2017 do 

VII 2019) jako osobna zakładka - link. Zachęcam przy tym do przejrzenia dodanych na 

stronie zdjęć z wybranych tegorocznych wydarzeń w zakładce: Wydarzenia.  

 

5. Przypominam, że także w okresie wakacyjnym, tak jak przez cały rok, okazja do 

Spowiedzi św. w tygodniu (od poniedziałku do soboty), codziennie pół godziny przed 

Mszą świętą. Zapraszam. 

 Także do biura parafialnego proszę zwyczajowo we wtorek przed południem 

pomiędzy 9.30 a 11.00 oraz wieczorem w czwartek po Różańcu od 18.30 do 19.30. 

 

6. Zachęcam do lektury bieżącego numeru Przewodnika a zwłaszcza artykułów: Próg nie do 

przejścia, Tęsknota za zmianą, Wiara w trudnych czasach i innych….  

 

 

 

                                       Ks. Piotr Waszak 

 

 


