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1. Przypominamy, że w kościele obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa masecz-

kami oraz zachowanie dystansu pomiędzy osobami. Apelujemy do naszych parafian, 

w poczuciu odpowiedzialności za swoje zdrowie oraz tych, z którymi się spotykamy, 

by nie odkładali rejestracji i szczepienia przeciw COVID-19. 

2. W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli, w tym dniu za 

nawiedzenie kościoła franciszkańskiego można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 

warunkami. Natomiast w piątek obchodzimy Święto Przemieniania Pańskiego. Msza 

św. z kazaniem o godz. 18.00. 

3. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota sierpnia.  

W Pierwszy Czwartek Adoracja Eucharystyczna od godz. 7.30 do 18.00. W tym 

dniu zapraszamy na nabożeństwo powołaniowe przed Msza Św. o godz.17.40.  

W Pierwszy Piątek całodzienna adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. 

Spowiedź od godz. 17.30. W Pierwszą Sobotę zapraszamy na Apel maryjny, który 

będziemy przeżywali o godz. 21.00 przed obrazem Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. 

4. 5 sierpnia w czwartek w godzinach przedpołudniowych w naszym klasztorze na 

postój zatrzyma się piesza pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę. Prosimy parafian o 

pomoc w przyjęciu pielgrzymów. Za przygotowanie i wydanie posiłku odpowiedzialna 

jest wspólnota FZŚ. 

5. 14 sierpnia będziemy obchodzili 80. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana. 

W ostatnich dniach Wydawnictwo Niepokalanów wydało zredagowaną przez  

o. Roberta książkę ze świadectwami więźniów Auschwitz o św. Maksymilianie. Za 

tydzień, w niedzielę, będzie można ją nabyć po Mszach Św. w cenie 20 zł. 

6. W ostatnim czasie na nagłośnienie zostały złożone dwie ofiary bezimienne 

w wysokości 500 zł i 200 zł. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  

7. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana śp. Mikołaj Mikołajczak lat 88 oraz Jerzy 

Mielcarek lat 87, którego pogrzeb odbędzie się we wtorek. Wieczny odpoczynek…  

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


