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30 czerwca o godz. 17. 30 zostanie odprawione ostatnie nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

W niedzielę zapraszamy wszystkich na piknik franciszkański, który odbędzie się na placu 
przed klasztorem.  Będzie  grill,  zagra  nasz parafialny  zespół  Hecny Burtnik  i  zostaną przyznane 
statuetki Kapelusze kardynalskie za zasługi w budowaniu wspólnoty parafialnej. Zaczynamy o godz. 
15.30. Również dzisiaj odbędzie się Mały Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Gwardiana Konwentu 
Pakoskiego. Rozpoczęcie o godz. 12.00. Zapraszamy na plac za budynkiem FORTu.

W poniedziałek,  1  lipca –  Msza św.  odpustowa z  kazaniem  o godz.  10.00 przy kaplicy 
Więzienia.

W pierwszy czwartek na Mszy św.  o godz.  18.00  będziemy modlić  się  za  powołanych  
z naszej parafii, za naszych ministrantów, lektorów i ich rodziny. Również prosić będziemy o nowe 
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po Mszy św. nabożeństwo powołaniowe.

W pierwszy piątek o godz.  9.30 okazja do spowiedzi św. dla chorych i starszych wiekiem,  
a  następnie  Msza  św.  o  godz.  10.00.  Natomiast  o  godz.  17.00 wystawienie  Najświętszego 
Sakramentu, w czasie adoracji okazja do spowiedzi św. oraz Msza św. o godz. 18.00.

Tradycyjna  pielgrzymka  do  Markowic do  Maryi  Królowej  Miłości  i  Pokoju wyruszy  
z kościoła św. Bonawentury w sobotę 06 lipca po Mszy św. o godz.12.00. Podczas tej pielgrzymki 
będą częste postoje. Również będzie  możliwość noclegu w Markowicach. Korzystający z noclegu 
powinni zabrać ze sobą karimatę oraz śpiwór.  Przypominamy, że następnego dnia w niedzielę w 
Markowicach  odbędzie  się  uroczysta  suma  odpustowa.  Po  tej  Mszy  św.  tradycyjnie  pielgrzymi 
powracają z Markowic do Pakości.

Pragniemy przypomnieć ze nasza tradycyjna  pakoska pielgrzymka zrodziła  się  jako wyraz 
podziękowania Bogu za oddalenie zarazy z naszego miasta. Nasi przodkowie oddali nasze miasto 
w opiekę Matki Bożej w Markowicach. Historycy zanotowali, że w 1747 roku miasto Pakość umieściło 
wspólne wotum w kościele markowickim z napisem: Tu Matki Boskiej sława nigdy nie ustaje, wiec Jej  
miasto  Pakość  w  opiekę  oddaje. Niech  i  dzisiaj  w  obliczu  różnych  współczesnych  zagrożeń 
czyhających  na  nasze  rodziny  to  pielgrzymowanie  będzie  prośbą  skierowaną  do  Boga  za 
wstawiennictwem Maryi  Królowej  Miłości  i  Pokoju o Boże błogosławieństwo  dla  naszego miasta,  
okolic  oraz  każdego  z  nas.  Niech  to  nasze  wspólne  pielgrzymowanie  będzie  także  czytelnym 
świadectwem naszej chrześcijańskiej wiary dla współczesnego świata.

Warto  zwrócić  uwagę,  że  to  pielgrzymowanie  odbywa  się  tylko  raz  w  roku  i  mamy  do 
pokonania niewielką ilość kilometrów. Wobec tego w sposób szczególny zachęcamy do wspólnego 
pielgrzymowania;  dorosłych,  młodzież  i  dzieci,  aby  pielęgnować  szlachetne  tradycje  naszych 
przodków.  Dla  obawiających  się  wyruszenia  szlakiem  pielgrzymkowym  przypominamy,  że  
w ubiegłym roku do Markowic szły nawet dzieci komunijne oraz dziecko w wózku wraz z rodzicami. 
Tak wiec, jak można zauważyć: „Dla chcącego nie ma nic trudnego”.

W pierwszą sobotę po Mszy o godz. 7.00 – nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu 
Sercu  Maryi za  grzechy świata  w  kaplicy  Matki  Bożej  Pakoskiej.  W związku  z  pielgrzymką  do 
Markowic w miesiącu lipcu wyjątkowo nie będzie Apelu jasnogórskiego. 

Po wspólnym pielgrzymowaniu w poniedziałek, 8 lipca o godz. 18.00 zostanie odprawiona 
Msza św. dziękczynna uczestników pielgrzymki do Markowic.



Tradycyjnie  fundacja  „Kalwaria  Pakoska”  w  dniach  od  4  do  6  sierpnia  organizuje 
trzydniową pielgrzymkę do Częstochowy na powitanie Pieszej  Pielgrzymki  Promienistej.  Podczas 
pielgrzymki  m.in.  zwiedzanie  z  przewodnikiem:  złotego Potoku,  Góry  Zamkowej  z  jaskinią  Jurze 
Krakowsko – Częstochowskiej. Noclegi u sióstr Pasterzanek na ul. Kordeckiego. Koszt pielgrzymki  
180 zł. Zapisy tylko z wpłatą u p. Jana Kurczewskiego w biurze Zakładu Pogrzebowego lub u p. Anny  
Grupy, wraz z adresem, nr telefonu i nr pesel.

Informujemy,  że  odpust  parafialny  ku  czci  św.  Bonawentury odbędzie  się  
w poniedziałek 15 lipca. Uroczysta  Suma Odpustowa zostanie odprawiona  o godz.  18.00. Już 
dzisiaj wszystkich parafian serdecznie zapraszamy na Uroczystości Odpustowe. Do tej Uroczystości 
będziemy  przygotowywać  się  przez  dziewięciodniową  nowennę,  która  rozpocznie  się  6  lipca  
w sobotę, po Mszy św. wieczornej.

Przypominamy, że w czasie wakacji obowiązuje uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej oraz 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w każdy piątek.
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