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Drodzy Bracia i Siostry

 

 

Trudne czasy w jakich przyszło nam obecnie żyć, są ciężką próbą dla nas wszystkich. 

Odosobnienie, kwarantanny, zakazy kontaktów

w Eucharystii, ograniczenie lub utrata pracy, a co za tym idzie strach

i rodziny, źle wpływają na nasze ogólne samopoczucie. Trudno nam się odnaleźć w tej nowej 

i niepewnej rzeczywistości.

zapomina o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Bóg zapłać za waszą ofiarność 

skierowaną w tym czasie w stronę służb medycznych, służb

handlowych i wszystkich innych, którzy ryzykując własnym życiem i zdrowiem, dbają o nasze 

bezpieczeństwo. Jako Wasz brat i przewodnik duchowy, służę wszelką możliwą pomocą 

wszystkim tym, którzy takiej pomocy będą potrzebować.

 

Z całego serca dziękuję wszystkim tym spośród Was, którzy pamiętając 

o doraźnych potrzebach naszej parafii złożyli, 

np. przelewem na konto parafialne

doceniam! Dzięki Wam istnieje szansa na realizację podstawowych zobowiązań finansowych 

parafii. 

 

W swojej codziennej modlitwie wypraszam u Boga Ojca łaski potrzebne do przetrwania 

tego trudnego czasu. 
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Drodzy Bracia i Siostry 

Trudne czasy w jakich przyszło nam obecnie żyć, są ciężką próbą dla nas wszystkich. 

Odosobnienie, kwarantanny, zakazy kontaktów z najbliższymi, niemożność uczestniczenia 

ograniczenie lub utrata pracy, a co za tym idzie strach

i rodziny, źle wpływają na nasze ogólne samopoczucie. Trudno nam się odnaleźć w tej nowej 

i niepewnej rzeczywistości. Jednak wielu z Was borykając się z własnym problemami, nie 

omina o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Bóg zapłać za waszą ofiarność 

czasie w stronę służb medycznych, służb porządkowych, obsługi placówek 

wszystkich innych, którzy ryzykując własnym życiem i zdrowiem, dbają o nasze 

Wasz brat i przewodnik duchowy, służę wszelką możliwą pomocą 

wszystkim tym, którzy takiej pomocy będą potrzebować. 

Z całego serca dziękuję wszystkim tym spośród Was, którzy pamiętając 

o doraźnych potrzebach naszej parafii złożyli, bądź zamierzają to zrobić, dobrowolne ofiary 

np. przelewem na konto parafialne (nr konta znajduje się na stronie parafialnej).

doceniam! Dzięki Wam istnieje szansa na realizację podstawowych zobowiązań finansowych 

j modlitwie wypraszam u Boga Ojca łaski potrzebne do przetrwania 

proboszcz, ks. Tomasz Tyt
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Trudne czasy w jakich przyszło nam obecnie żyć, są ciężką próbą dla nas wszystkich. 

niemożność uczestniczenia  

ograniczenie lub utrata pracy, a co za tym idzie strach o przyszłość własną  

i rodziny, źle wpływają na nasze ogólne samopoczucie. Trudno nam się odnaleźć w tej nowej 

Jednak wielu z Was borykając się z własnym problemami, nie 

omina o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Bóg zapłać za waszą ofiarność 

porządkowych, obsługi placówek 

wszystkich innych, którzy ryzykując własnym życiem i zdrowiem, dbają o nasze 

Wasz brat i przewodnik duchowy, służę wszelką możliwą pomocą 

Z całego serca dziękuję wszystkim tym spośród Was, którzy pamiętając  

bądź zamierzają to zrobić, dobrowolne ofiary 

(nr konta znajduje się na stronie parafialnej). Bardzo to 

doceniam! Dzięki Wam istnieje szansa na realizację podstawowych zobowiązań finansowych 

j modlitwie wypraszam u Boga Ojca łaski potrzebne do przetrwania 

ks. Tomasz Tytera


