
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

9 sierpnia 2020 roku – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Minął półmetek  wakacji dla dzieci i młodzieży. Życzę, by były przeżywane po Bożemu i bezpiecznie. Proszę 

rodziców,  żeby dopilnowali codziennej modlitwy, Mszy św. w każdą niedzielę i uroczystości. 

2. Trwa miesiąc trzeźwości. Nie częstujmy nikogo alkoholem, ani nie dajmy się na niego namówić tym, którzy 

nas do tego nakłaniają. Uczyńmy z tego miłą Bogu ofiarę w intencji Kościoła, Ojczyzny, a zwłaszcza osób 

uzależnionych i ich rodzin o łaskę pokonania tego strasznego nałogu. 

3. Jutro  o godz.18.00 Msza św. i odpust ku czci św. Wawrzyńca w Pniewach; w sobotę o 12.00 w Psarskiem. a 

w niedzielę o 12.00 w Otorowie - te odpusty ku czci MB Wniebowziętej. 

4. W sobotę uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. jak w niedzielę. Na każdej poświęcenie ziół i kwiatów. 

Przed kościołami w Polsce zbiórka na poszkodowanych w wybuchu materiałów wybuchowych w Libanie. 

5. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka budowlana. Po połowie miesiąca będziemy wymieniać wszystkie 

okna w Domu Parafialnym / 13 szt./. Późnej, jak tylko będzie to możliwe wymienimy oświetlenie i oba 

pomieszczenia przygotujemy do korzystania dla parafian już na jesień. 

6. Były ks. Prob. Sergiusz Borszczow chciałby odprawić w naszej parafii Mszę św. dziękczynną z okazji 

przypadającego w tym roku złotego jubileuszu Kapłaństwa. Odbędzie się na życzenie jubilata w niedzielę 23 

sierpnia o godz.12.00.  Zapraszamy do wspólnego uwielbienia P. Boga za dar Kapłaństwa i Eucharystii. 

7. W piątek 28 sierpnia o godz. 20.00 w Buku rozpocznie się Msza św. przed wyjściem na IV Bukowską Drogę 

Krzyżową. Szczegóły w gablocie na plakacie. Zachęcam do wyruszenia w konkretnej intencji./ 24 km /. 

8. Już dziś z radością informuję parafian o planowanym Festynie na zakończenie wakacji 29 sierpnia o godz. 

15.00 na  ‘’proboszczowskich błoniach ‘’ tj. w ogrodzie na plebanii. Celem nadrzędnym jest integracja parafian 

a także miłe spędzenie czasu przy śpiewie i dobrym jedzeniu. Już dziś warto sobie zaplanować to ostatnie, 

sobotnie - sierpniowe popołudnie. Zapraszamy całymi rodzinami. 

9. Tymczasowe biuro parafialne od strony podwórza. Przychodzimy tylko w istotnych sprawach. Intencje mszalne 

i ewentualne ofiary proszę składać w kopertach podczas Mszy św. lub w zakrystii. Można też zamawiać  Msze 

św. telefonicznie w czasie godzin urzędowania biura. 

10. Pod chórem gazety katolickie: Przewodnik Katolicki – 6 zł  i Gość Niedzielny – 6 zł . 

11. W liturgii wspominamy: w pon. - święto św. Wawrzyńca; we wtorek– św. Klary; w piątek – św. Maksymiliana M. 

Kolbe  a w sobotę – uroczystość Wniebowzięcia NMP          

12. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, za dary kulinarne dla pielgrzymów i każdemu, kto w tym tygodniu pomagał 

w remoncie biura parafialnego. Życzę błogosławionego wypoczynku udającym się na wakacje, a wszystkim 

dobrego nowego tygodnia. 


