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Przez cały miesiąc czerwiec o godz. 17.30 odprawiane jest nabożeństwo do 
Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa.  W  tym  miesiącu  poświęćmy  swój  czas,  aby 
oddać cześć Sercu Bożemu.

W środę, 26 czerwca o godz. 19.30 zapraszamy mężczyzn w różnym wieku, 
szczególnie tych którzy jeszcze nie brali udziału w spotkaniu  Bractwa św. Józefa. 
Podczas tych spotkań mężczyźni mogą pogłębić swoją wiarę, lepiej poznać Kościół 
Chrystusowy. Rozpoczęcie przy kancelarii parafialnej. 

W czwartek, 27 czerwca  o godz. 18.00  pożegnalna Msza św.  o.  Łazarza  
i o. Konstantyna.

W piątek, 28 czerwca swoje imieniny zakonne będzie obchodzić o. Ireneusz. 
Msza św. w intencji solenizanta odbędzie się na Kalwarii o godz. 17.00

Także  w  piątek, zakończenie  roku  szkolnego.  Zapraszamy  dzieci  
i młodzież na Mszę św. na  godz. 8.00, aby wspólnie podziękować za miniony rok 
nauki i prosić o Boże błogosławieństwo na czas wakacyjnego odpoczynku.

W piątek czeka nas jeszcze jedno ważne wydarzenie. 

 Około godz. 18.00 naszą wspólnotę nawiedzi z Rzymu o. Michael Perry – który 

piastuje urząd generała, czyli najwyższego przełożonego Zakonu Braci Mniejszych – 

Franciszkanów  na  całym  świecie.  Przybędzie  do  naszego  miasta  z  zamiarem 

nawiedzenia Kalwarii Pakoskiej.  Jeżeli program jego wizyty nie będzie zbyt napięty, 

to po Mszy św. wieczornej o. Generał nawiedzi także nasz kościół św. Bonawentury. 

Warto nadmienić, że patron naszej parafii św. Bonawentura przed wiekami również 

piastował  urząd  generała  Zakonu.  Zapraszamy  już  dziś  wszystkich  wiernych  na 

spotkanie z  o. Michaelem – Ministrem Generalnym. 

        
W  sobotę,  29  czerwca w  kościele  o  godz.  15.00 spotkanie  dla  dzieci  

z  rycerstwa  św.  Franciszka  i  ich  rodziców  odnośnie  wakacyjnego  wyjazdu  do 
Swarzewa.



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 że 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”.

Odeszła do Pana:
Mariusz Oleszko l. 44 
Ludomir Adamski l. 53 – Rybitwy 80

Do ogłoszeń parafialnych:

W  najbliższych  dniach  młodzież  z  naszej  parafii  będzie  nagrywała  film 
średniometrażowy,  który  opowiada  historię  nastoletniej  dziewczyny,  która  pomimo 
dobrego serca dokonuje złych wyborów. Ekipa filmowa liczy ponad trzydzieści osób, 
a  budźet  filmu  jest  zerowy.  Prosimy  o  wsparcie  naszych  działań  i  przynoszenie 
produktów spożywczych na śniadanie i kolacje. 

W przyszłą niedzielę zapraszamy wszystkich na piknik franciszkański, który odbędzie 
się na placu przed klasztorem. Będzie grill,  zagra nasz pararafialny zespół Hecny 
Burtnik i sostaną przyznane statuetki Kapelusze kardynalskie za zasługi w budowaniu 
wspólnoty parafialnej. Zaczynamy o 15.30.



W przyszłą  niedzielę  odbędzie  się  też  Mały Turniej  Siatkówki  Plażowej  o  Puchar 
Gwardiana  Konwentu  Pakoskiego.  Rozpoczęcie  o  12.00.  Zapraszamy na  plac za 
budynkiem FORTu.


