
OGŁOSZENIA PARAFIALNE   

    10 maja 2020 roku - V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

1. Nabożeństwa majowe w dni powszednie po Mszy św. , w soboty i niedziele o 17.30. W każdą niedzielę o 7.30 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP. 

2. W imieniu mojej rodziny i swoim chciałbym wyrazić bardzo szczere podziękowanie wszystkim czcigodnym Parafianom za obecność  w 

minioną środę na pogrzebie mojej Mamy śp. Marii. Bóg zapłać za zamówione Msze św., odmawiany różaniec, wieniec od Parafian, 

kwiaty, wszelką pomoc i solidarność w bólu. Dziękuję za życzenia, kwiaty, upieczone ciasto i modlitwę z okazji urodzin i imienin oraz 

za kolejną  „ Margerytkę ’’. Noszę w sercu wdzięczną  modlitwę za Was wszystkich. 

3. Uwaga! Od tego tygodnia mamy nowy nr telefonu do parafii. Do czasu, kiedy nie zostanie podłączony światłowód obowiązywać 

będzie numer : 668 – 805 – 874 .!!!!! 

4. W środę przypada 13-stka Fatimska. Bardzo zapraszam na różaniec o 19.00 przed figurą MB, nabożeństwo majowe po nich Msza św 

i procesja światła wokół kościoła. Będziemy modlić się we wszystkich najpilniejszych intencjach, które nosimy w sercach. 

5.  Do biura przychodzimy tylko po niezbędne zaświadczenia lub w innych  ważnych losowo sprawach. 

6. Trwa przycinka drzew na cmentarzu. Prace wykonuje profesjonalny alpinista z niezbędnymi i ważnymi uprawnieniami. Za tydzień 17.05 

to III niedziela miesiąca, a więc składka budowlana/alpinista - przycinka drzew. 

7. W każdą niedzielę o godz.10.30 jest transmitowana Msza św. on-line z naszego kościoła . Na stronie internetowej znajduje się specjalny 

link,  który należy otworzyć lub bezpośrednio z Youtube.   

8.  Do skarbony pod figurą św. Józefa można składać w kopertach wymienianki na II półrocze  / od maja do października / wg zasady z 

jesieni ubiegłego roku. Bóg zapłać 5 rodzinom za ofiary na daninę diecezjalną i za trzy koperty z ofiarą na utrzymanie kościoła. Bardzo 

dziękuję za każdy dar serca. Niech Bóg wynagradza i błogosławi każdemu, kto czuje się zatroskany o nasz kościół. 

9. Okazja do sakramentu pojednania codziennie przed Mszami św. lub po wcześniejszym  umówieniu się na telefon.    

10. Do ślubu przygotowują się : 

A / Grzegorz Janasik, zam. Pniewy i Monika Konieczna, zam. Duszniki – zapowiedź I 

B / Michał Górny, zam. Śliwno i Daria Prządka, zam. Turkowo – zapowiedź I 

Kto wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach w ważnym zawarciu tych małżeństw  ma obowiązek zgłosić to w biurze parafialnym.           

11. Pod chórem nowy nr „Gościa Niedzielnego” - 5 zł . Darmowe „Dobre Nowiny”,  / w nich m.in. artykuł z ok. 100-lecia Urodzin św. Jana 

Pawła II / oraz do zabrania pismo „ Królowa Różańca Świętego  

12. Bóg zapłać osobom sprzątającym naszą świątynię za  przygotowanie kościoła do niedzielnej liturgii. Dziękuję za przyniesione dary 

kulinarne, upieczone ciasto, za pomoc  w pracach na plebanii, w ogrodzie i w salce parafialnej. Niech Bóg wszystkim hojnie wynagrodzi 

za  tak wielką życzliwość!  Życzę błogosławionego nowego tygodnia. Szczęść Boże! 



 

 


