
Ogłoszenia 25 lipca 1 sierpnia AD 2021 

 Zmieniły się ograniczenia sanitarne. Obecna definicja mówi, że w kościołach 
może być zajętych 3/4 miejsc (nie licząc osób w pełni zaszczepionych). Dla 
naszego kościoła spokojnie może to oznaczać sumę 400, a nawet 500 osób. 
Jednak przypominamy, że nadal mamy obowiązek używania maseczek 
i dezynfekcji rąk. Bardzo prosimy o dostosowanie się do tych wymagań. 

 Dziś o godzinie 17:00 odprawimy nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa w intencji 
kierowców połączone z poświęceniem pojazdów. 
Przed nabożeństwem prosimy aby zaparkować samochody na parkingu plebanii oraz na placu 
plebanii (bramy będą otwarte), a jeżeli zabraknie miejsca, to przy ul. Popiełuszki w stronę 
cmentarza. 
O godz. 17.00 – zapraszamy do kościoła na nabożeństwo. Zapraszamy kierowców, ale 
zapraszamy także całe rodziny. 
Po nabożeństwie prosimy powrócić do samochodów. Stojąc przy samochodzie oczekujemy na 
przyjście kapłana, na błogosławieństwo osób podróżujących i samochodu oraz pokropienie 
wodą święconą. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do modlitwy różańcowej 

w dwóch ważnych dla nas intencjach: o jak najszybszy remont naszego kościoła; 

oraz o ustanie epidemii i uzdrowienie dla chorych. 

 W niedzielę za tydzień o godzinie 9:15 odprawimy Mszę św. za + ks. Pawła 
Wróbla – naszego byłego proboszcza, w 10. rocznicę jego śmierci. 

 W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację 

Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia 

sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą 

Mszą św. 

 Parafia św. Rodziny w Bobrku organizuje Klub Seniora. Będzie on funkcjonował 

przez najbliższych 15 miesięcy, w ramach projektu unijnego. Zajęcia będą się 

odbywać w środy w godzinach 12:00 – 16:00 oraz w piątki w godzinach 9:00 – 

13:00. Przewidziane są zajęcia z rehabilitacji, wsparcie psychologa, prawnika, 

dietetyka. Będą również organizowane wspólne wyjazdy. Zapewniony będzie 

dowóz na miejsce i powrót do domu. 

Wszystkie materiały informacyjne można znaleźć na stolikach przy wejściach do 

kościoła. Deklarację uczestnictwa należy złożyć do dnia 6 sierpnia w parafii w 

Bobrku, albo w naszej kancelarii. W przypadku problemów z wypełnieniem 

deklaracji służymy pomocą. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach (porządek 

wakacyjny): 

- wtorek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 



 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 
wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy 
o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

 W przyszłą niedzielę po Mszach świętych, zgodnie z apelem ks. Arcybiskupa 
Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz 
naszego ks. Biskupa Andrzeja Iwaneckiego, zostanie przeprowadzona zbiórka na 
pomoc dla ofiar powodzi w naszym kraju i w innych krajach Europy. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 


