
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                                                

8 marca  2020 roku -   II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1.  Dziś  w Polsce obchodzona jest niedziela pomocy misjom  „Ad Gentes. Przed kościołami zbiórka na misje. 

2. Dziękuję za udział w rekolekcjach parafialnych. Od wtorku  rozpoczną się rekolekcje dla dzieci z naszej szkoły. Proszę 

rodziców o dopilnowanie udziału w nich. 

3. Jutro wizytacja kanoniczna naszej parafii. Przybędzie do nas J. E. Ks. Bp.Szymon Stułkowski – Bp pomocniczy naszej 

Archidiecezji. Plan  jest wywieszony w gablocie. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, kto tylko będzie mógł na 

ranną Mszę św. o godz.10.00 - zwłaszcza osoby starsze. W planie m. in. spotkanie w szkole o 11.30. O 13.30 x.Bp 

uda się na spotkanie z dorosłymi i młodzieżą niepełnosprawną „Duszki”. O 15.00 Koronka do MB na cmentarzu za 

naszych zmarłych. O 15.30 w kościele spotkanie z reprezentantami grup duszpasterskich działających w parafii. 

Natomiast zwieńczeniem wizytacji będzie Msza św. o godz.18.00 połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania. 

4.  Droga Krzyżowa dla dzieci w piątki o 16.00 i o 17.30 dla młodzieży i dorosłych. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w 

niedzielę o 14.00 - bezpośrednio po nich Msza św. / W W. Poście nie ma Mszy o 17.00 ! /. Proszę o liczny udział w 

nabożeństwach wielkopostnych. 

5. W piątek przypada 13-stka Fatimska. Przed wieczorną Mszą św. o 16.30 różaniec przed wystawionym Najśw. 

Sakramentem a później Nabożeństwo Fatimskie. 

6. Można się zapisywać na IV Bukowską Nocną Drogę Krzyżową / 20 marca  piątek  - 24 km /. Szczegóły w gablocie i na 

stronie. Od dziś można zapisywać się także do kina w Buku na film pt: ”Najświętsze Serce” zrealizowany z okazji 100 

rocznicy kanonizacji św.Małgorzaty Alacouque. Data 2 kwietnia -czwartek godz.20.00.Koszt autobusem 20 zł, 

prywatnie 10 zł. Termin zapisów do 25 marca. 

7. Zachęcam do udziału w akcji „Opatrujmy rany Chrystusa”, która ma na celu pomoc ludziom najbiedniejszym poprzez 

zbiórkę środków opatrunkowych dla szpitali w Afryce. Szczegóły w gablocie. Kosz jest wyłożony przy bocznym ołtarzu. 

8. W okresie Wielkiego Postu składamy tzw. daninę diecezjalną. Ofiary są przeznaczone na utrzymanie Katerdry, 

wspierają działanie  instytucji centralnych takich jak: Kuria, Muzeum, Archiwum czy Dom Księży Emerytów w Antoninku. 

Parafia jest zobowiązana przekazać tę składkę od wszystkich mieszkańców. 

9. Od 1 osoby danina wynosi 2.50 zł. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone koperty. Będziemy mogli je zabrać   i podpisane 

z nazwiskiem, adresem i ilością osób w rodzinie zwrócić w okresie W. Postu. Bóg zapłać za zrozumienie. Jeśli ktoś 

chciałby wspomóc nasze prace i pomniejszyć nasze zadłużenie za ogrzewanie kościoła i przycinkę drzew – będzie to 

mile widziane . Już  dziś z góry dziękuję za wszystkie ofiary. 

10. Do małżeństwa przygotowują się : 

1 / Piotr Szukała , kawaler zam. Duszniki i Agnieszka Giernacka, panna, zam. Opalenica – zapowiedź I 

2 / Paweł, Jan Krawiec, kawaler zam. Mrowino i Aleksandra Tomicka, panna zam. Przybroda – zapowiedź I 

Kto wiedziałby o przeszkodach w ważnym zawarciu tych związków, winien zgłosić to w biurze parafialnym. 

11. Za tydzień w parafii podczas Mszy św. będziemy gościć młodzież z Poznania, która da świadectwo o potrzebie modlitwy 

za kapłanów. 

12. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki – 6 zł  i Gość Niedzielny 5 zł. 

13. Za tydzień trzecia niedziela miesiąca – składka inwestycyjna. 

14. Zmarł śp. Marian Czeszyński z Dusznik, ul. Powstańców Wlkp. Przeżył 79 lat. Pogrzeb we wtorek o godz. 13.00. 

15. Dziękuję za posprzątanie kościoła. W sobotę o 10.00 poproszę mieszkańców z ul. Jesionowej nr 1 - . Bóg zapłać za 

pracę i pomoc na plebanii. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu przed wizytacją, za dary kulinarne życzliwym 

parafianom. Wszystkim życzę dobrego przeżywania  W.  Postu. Błogosławionego nowego tygodnia. Szczęść Boże. 

 

 


