
 
 

Dodatek do Ogłoszeń parafialnych. 
 

 (Informacje ważne) 
 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. 
 

Ponieważ, w związku z sytuacją epidemiologiczną, w naszej Szkole Podstawowej nie 

będzie klasycznego rozpoczęcia roku szkolnego dla wszystkich uczniów, jak w latach 

wcześniejszych, nie będzie też w kościele Mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolnego 

dla wszystkich dzieci. Usilnie zachęcamy Rodziców do rodzinnego rozpoczęcia roku 

szkolnego ze swoim dzieckiem przez wspólny udział w dowolnej Mszy św. w tygodniu 

czy niedzielę i skorzystania ze Spowiedzi świętej. Przypominamy, że w naszym 

kościele  okazja do Spowiedzi świętej jest 15 min. przed każdą Mszą świętą, a w soboty 

także od godziny 17.oo. 
 

2. Parafialna Pielgrzymka do Częstochowy. 
 

Tradycyjnie w ostatnią sobotą września pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę. W tym roku 

będzie to już 62 pielgrzymka ślubowana przez naszych przodków i poprzedników 

i przypadnie w sobotę 26.09. Do tej pory nasi seniorzy korzystali z autokaru. W tym 

roku jednak na skutek epidemicznych ograniczeń jesteśmy zmuszenia zrezygnować  

z autokaru i prosić o przyjazd na Jasną Górę własnymi środkami komunikacji. Bardzo 

prosimy tych, którzy zwykle co roku, korzystali z własnych samochodów mając wolne 

miejsce, o zaproponowanie i zabranie z sobą, kogoś z naszch seniorów. Tych, którzy 

postanowią tak zrobić prosimy o kontakt w zakrystii by umożliwić przekazanie takiej 

gotowości. Program pielgrzymki pozostaje bez zmian: O godzinie 9.3o Msza święta 

przed Cudownym Obrazem w intencji całej parafii, wszystkich Parafian i za 

dobrodziejów naszej Parafii. O godzinie 11.3o Droga Krzyżowa na wałach za ++ 

Parafian, i ++ zalecanych. 
 

3. I Komunia święta. 
 

W tym roku związku z panującą sytuacją epidemiczną, za sugestią Rodziców 

uroczystość I komunii świętej została w naszej parafii przeniesiona z maja na ostatnią 

niedzielę września (27.09.) z nadzieją, że nasze życie społeczne, sąsiedzkie, rodzinne  

i religijne będzie na powrót, takie, jak przed pandemią. Tak się jednak nie stało. Stąd 

też na prośbę Rodziców chcąc zadbać o bezpieczeństwo zaproszonych gości 

uroczystość I Komunia świętej odbędzie się w naszym kościele w niedzielę 27.09. na 

Mszy świętej o godzinie 13.oo tylko z udziałem dzieci z rodzicami. Dla nas wszystkich 

jest to decyzja trudna, dlatego prosimy o zrozumienie.                

  

 


