
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

16 sierpnia 2020 roku – XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. O 12.00 w Otorowie - odpust ku czci MB Wniebowziętej. 

2. Dzisiaj III niedziela miesiąca – składka remontowa. 

3. Były ks. Prob. Sergiusz Borszczow  odprawi w naszej parafii Mszę św. dziękczynną z okazji przypadającego 

w tym roku złotego jubileuszu Kapłaństwa. Odbędzie się na życzenie jubilata za tydzień o godz.12.00.  

Zapraszamy do wspólnego uwielbienia P. Boga za dar Kapłaństwa i Eucharystii. 

4. W związku z planowanym Festynem na zakończenie wakacji 29 sierpnia o godz. 15.00 na  ‘’proboszczowskich 

błoniach ‘’ tj. w ogrodzie na plebanii organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą o  przynoszenie różnego 

rodzaju fantów. Będą rozprowadzane losy / każdy los wygrywa / i będą stanowiły cegiełki. Wspomogą nasz 

wspólny wysiłek w związku z remontem witraży w naszym kościele. Nagrodą główną jest rower. Poprosimy 

także chętne osoby, które zdeklarowałyby się upiec placki. Gadżety oraz ilość placków proszę zgłaszać do 

zakrystii lub telefonicznie do 25 sierpnia. Celem nadrzędnym jest integracja parafian, a także miłe spędzenie 

czasu przy śpiewie i dobrym jedzeniu. Warto zaplanować to ostatnie, sobotnie - sierpniowe popołudnie.  

Zapraszamy całymi rodzinami. 

5. Tymczasowe biuro parafialne od strony podwórza. Przychodzimy tylko w istotnych sprawach. 

6. 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. 

7. Poproszono nas o możliwość zbiórki przed kościołem na rzecz dzieci i młodzieży z Donbasu, gdzie jak wiemy 

wciąż trwa wojna. Brat zakonny Taras – franciszkanin chciałby tą drogą pomóc im w zakupie niezbędnych 

rzeczy, do wkrótce rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. W gablocie jest plakat z nr konta, na które  

można wpłacić jakiś datek. Bóg zapłać za okazywane wielokrotnie-wrażliwe serce na rzecz potrzebujących. 

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

9. W liturgii wspominamy: w pon.- św.Jacka ; we wt.– bł  Sancji Szymkowiak; w czw. - św. Bernarda; w pt. – św. 

Piusa X , a w sobotę –NMP Królowej. / Akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi /.      

10. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, każdemu kto w tym tygodniu pomagał w remoncie biura parafialnego. 

Życzę błogosławionego wypoczynku udającym się na wakacje, a wszystkim dobrego nowego tygodnia. 


