
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

5 lipca 2020

1. Dziś przypada XIV Niedziela Zwykła.

2. Witamy  w naszej  wspólnocie  nowego księdza  wikariusza  –  Ks. dra  Michała
Wasilewskiego, który w ostatnich latach posługiwał w Żyrardowie w parafii p.w.
Wniebowstąpienia  Pańskiego.  Księdzu  Michałowi  życzymy  opieki  Matki  Bożej
i mocy  Ducha  Świętego  dla  posługi  duszpasterskiej  i  katechetycznej  w naszej
parafii  oraz  dobrych  doświadczeń  we  współpracy  z kapłanami  i w spotkaniach
z wiernymi.

3. Od dzisiejszej Niedzieli w Bazylice Katedralnej obowiązuje wakacyjny plan służby
Bożej. W Niedziele lipca i sierpnia sprawować będziemy w Mszę św. o godz. 2000.
Nie będzie jednak Mszy świętych w kościele  Św. Leonarda o godz.  1130.  W dni
powszednie  lipca  i sierpnia  nie  będzie  Mszy  świętej  o  godz.  730,  a kancelaria
parafialna będzie czynna w poniedziałki środy i piątki w godzinach od 1000 do 1100,
a we wtorki i czwartki od 1600 do 1700. 

4. Nasza  parafia  organizuje  katechezy  dla  narzeczonych  w okresie  wakacji.
Katechezy  rozpoczną  się  jutro  -  w  poniedziałek  6  lipca  i będą  trwały
do 31 sierpnia w każdy poniedziałek o godz. 1900.

5. Pomimo trudności związanych z pandemią także i w te wakacje będziemy mogli
cieszyć się Międzynarodowym Festiwalem Organowym Johann Sebastian Bach.
Koncert inauguracyjny odbędzie się we wtorek – 14 lipca o godz. 1930.

6.  Choć do tych wydarzeń jest  jeszcze  ponad miesiąc  czasu,  już  dziś  chcemy
przypomnieć,  że  odpust  parafialny  przypada  15  sierpnia  w  Uroczystość
Wniebowzięcia  N.M.P..  W tym roku dożynki  parafialne przypadną na niedzielę
23 sierpnia. Zachęcamy gospodarzy, a zwłaszcza koła gospodyń do przygotowania
wieńców będących znakiem dziękczynienia za tegoroczne plony.

7. Z powodu wcześniejszych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 wiele
umówionych  terminów  uroczystości  związanych  z udzieleniem  sakramentów
świętych  uległo  anulowaniu  lub  przesunięciu  na  inne  daty  w  najbliższych
miesiącach. W związku z licznymi pytaniami i zgłoszeniami chrztów oraz ślubów
informujemy i  przypominamy, że sakrament chrztu św. udzielany jest w drugą
i czwartą  niedziele  miesiąca  na  sumie  o godz.  1200.  Uroczystości  zaślubin
odbywają się w soboty. Nie ma uzasadnienia liturgicznego i duszpasterskiego dla
organizowania  tych  wydarzeń  w  inne  dni  tygodnia.  Prosimy  o  uszanowanie
dobrego zwyczaju ugruntowanego poprawną tradycją i wieloletnią praktyką.

8.  W ostatnim tygodniu  pożegnaliśmy zmarłych:  +Śp.  Łukasza  Antosika  i  Śp.
Łukasza Pawlaka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


