
Ogłoszenia Parafialne 
                                  26  VI  –  3  VII  2022 

 
 

1. Bardzo dziękuję tym, którzy w miniony czwartek włączyli się w zakończenie Oktawy 

Bożego Ciała a szczególnie tym wszystkim, którzy na różny sposób zaangażowali się w 

przygotowanie oraz przebieg tej uroczystości. Wielkie Bóg zapłać wszystkim! 
 

2. Kończy się miesiąc czerwiec. Zapraszam na ostatnie nabożeństwa do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w tygodniu po Mszy św. o g. 17.30 (w niedzielę po Mszy św. 

popołudniowej a w środę po Liturgii porannej)! 

 

3. Przypominam, że już w tym tygodniu 28-30 czerwca nasza parafialna pielgrzymka. 

Wyjazd we wtorek: o godz. 5.45 rano zbiórka na naszym Rynku i odjazd do godz. 6.00. 

Pierwszy nocleg w Kalwarii Zebrzydowskiej. Powrót w czwartek na wieczór. Zachęcam do 

przygotowania suchego prowiantu na pierwszy dzień pielgrzymowania, gdyż tego dnia 

wspólnym naszym posiłkiem będzie dopiero obiadokolacja.  

Jednocześnie raz jeszcze przypominam, że zbiórkę pozostałej części rozliczenia 

przeprowadzimy zwyczajowo dopiero w autokarze. We wszystkich sprawach nagłych  

w trakcie pielgrzymki proszę tu na miejscu kontaktować się z Ks. Kazimierzem. 
 

4. W tym tygodniu 1 lipca przypada I-szy piątek miesiąca. Okazja do Spowiedzi św. od 

godz. 17.00. Komunia święta przed i podczas Liturgii. Dzień później w I-szą sobotę 

miesiąca zwyczajowo o godz. 8.00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu 

Matki Bożej. Zapraszam gorąco! 

 

5. Pod koniec najbliższego tygodnia zaplanowano również odbiór ostatniego VIII-go etapu 

prac konserwatorskich przy elewacji zewnętrznej naszego kościoła: dokończenia 

odnowionej ściany północnej od strony zakrystii oraz oczyszczonej i uzupełnionej w 

miejscu ubytków kruchty bocznej południowej świątyni. Całkowity koszt tegorocznych 

prac zamknie się w kwocie 37.550,25 zł. Ponownie dzięki dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego a także środkom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w tym 

roku Starostwa Powiatowego; wkład własny Parafii wyniesie szczęśliwie w pomniejszonej 

kwocie 7.555,33 zł. Prace uzupełniono przeglądem rynien i zabezpieczeniem systemu 

odpływu wody. Wyrażam radość, że wygląd zewnętrzny całości ścian naszego kościoła 

oddaje obecnie na powrót czas i stan z okresu jej powstania (Mówią wieki…).  

 

6.  Zachęcam do lektury najnowszego majowego numeru Przewodnika Katolickiego wraz  

z Modlitewnikiem - Pięć minut z Bogiem na każdy dzień na miesiąc lipiec (po 9,50 zł). 

 
 

 

Ks. Piotr Waszak  


