
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

23 sierpnia 2020 roku – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

 
1. Dziś o godz.12.00 ks. Senior Sergiusz Borszczow odprawi Jubileuszową Mszę św. z okazji 50-lecia święceń kapłańskich. 

Jubilatowi składamy serdeczne życzenia i upraszamy łaski Boże od Chrystusa Najwyższego Kapłana. 

2.  Bóg zapłać za ofiary na składkę remontową  i na poszkodowanych w wyniku wybuchu w  Bejrucie . W tygodniu 

założyliśmy 3 mały witraż w bocznej nawie .Do pracowni został zabrany kolejny. 

3.  Parafialny festyn na zakończenie wakacji i z okazji 1 rocznicy pobytu ks. proboszcza w parafii odbędzie się 29 sierpnia 

na  ‘’proboszczowskich błoniach ‘’ tj. w ogrodzie na plebanii. Rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia Bożego o 

godz.15.00. Już dziś pragnę podziękować za dostarczane fanty, które będą stanowiły naszą cegiełkę na trwający 

remont witraży .Będą rozprowadzane losy - cegiełki / każdy los wygrywa / ! . Nagrodą główną jest rower. Jeśli ktoś 

chciałby włączyć się w naszą zabawę i współorganizowanie tego wydarzenia to ewentualne fanty proszę przynosić tylko 

do środy wieczora włącznie. Chęć upieczenia placków proszę zgłaszać w zakrystii lub telefonicznie. Głównym celem 

jest integracja parafian, a także miłe spędzenie czasu przy śpiewie, dobrej zabawie, konkursach i smacznym jedzeniu. 

Warto zaplanować to ostatnie, sobotnie - sierpniowe popołudnie.  Zapraszamy całymi rodzinami. Losowanie nagród ok. 

godz. 18.00. Danie specjalne: „PROBOSZCZOWSKI GZIK” !.  Placki prosimy przynieść w sobotę między 10.00 a 11.00 

na plebanię / blachy podpisać / ! 

4. Trwa miesiąc sierpień . Zachęcam do abstynencji lub ograniczenia spożywania alkoholu w intencji Ojczyzny. 

5. W piątek o 20.00 Msza św. w Buku i możliwość wzięcia udziału w Bukowskiej Nocnej Drodze Krzyżowej. Trasa 22.8 

km. Spotykamy się na miejscu z wiarą i konkretną intencją! 

6. Dziś po Mszy św. przed kościołem możliwość pomocy dzieciom 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 .. 

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

8. W liturgii wspominamy: w pon.-św. Bartłomieja Ap. ; w śr. - MB Częstochowskiej  ; w czw. - św. Moniki; w pt. – św. 

Augustyna , a w sobotę – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela.      

9. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Każdemu kto w tym tygodniu okazał życzliwość i pomoc. Dziękuję za wykonane 

prace w biurze parafialnym. Życzę błogosławionego wypoczynku udającym się na wakacje, a wszystkim dobrego 

nowego tygodnia. 

 


