
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

30 sierpnia 2020 roku – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

 
1. Wczoraj przeżywaliśmy I parafialny festyn na zakończenie wakacji i z okazji 1 rocznicy pobytu ks. proboszcza w parafii. 

 Pragnę z całego serca bardzo serdecznie podziękować Panu Bogu, pomysłodawcom i organizatorom / Dusznickie 

Stowarzyszenie Motocyklowe i p. Mirosławowi Bździelowi /, sponsorom, osobom, które przyniosły fanty, tym, którzy upiekli ciasto, 

przygotowującym fanty – losy, strażakom, Sanepidowi z Szamotuł, za uzyskanie pozwolenia, a przede wszystkim Wam Drodzy 

parafianie, którzy przybyliście tak licznie na naszą wspólną zabawę. Niech zaowocuje to jeszcze większą miłością i szacunkiem 

wobec siebie i naszą gorliwością o sprawy duchowe. Wielkie Bóg zapłać i niech dobry Bóg wszystkim wynagrodzi za okazane 

dobro. Za tydzień podam kwotę uzbieraną na remont kolejnego witraża w naszym kościele. 

2. We wtorek przypada 81 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy o modlitwie o pokój oraz za poległych na różnych 

frontach. W tym dniu rozpoczyna się Nowy Rok szkolny 2020 / 2021. Z uwagi na trwającą epidemię nie będzie uroczystej Mszy 

św. dla wszystkich uczniów rano. Można przyjść wieczorem na wspólną modlitwę. Uroczyste rozpoczęcie dla dzieci i młodzieży w 

niedzielę 6 września o godz.10.30. Tą niedzielą wznawiamy Msze św. z liczniejszym udziałem dzieci. Podczas tej Mszy św. 

poświecenie tornistrów dla dzieci kl.I. Bardzo proszę rodziców o obecność, modlitwę i  opiekę duchową przez cały rok - pilnowanie 

zwłaszcza niedzielnej Mszy św., comiesięcznej spowiedzi i komunii św. i zaangażowanie w życie parafii. 

3. Przypominam, że wyjątkowo w tym roku decyzją Księży Biskupów okres spowiedzi i komunii św. wielkanocnej został przedłużony 

do 14 września. To podstawowy obowiązek każdego katolika, który obciąża grzechem ciężkim każdego, kto tego nie zrobi. Przy 

tej okazji prosimy o zakrywanie twarzy podczas pobytu w pomieszczeniach zamkniętych. Prosimy także, by nie zwalniać się bez 

poważnej przyczyny / bo trwa pandemia), z przeżywania Mszy św. i innych nabożeństw. 

4. W tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Objazd chorych wg stałego porządku od 9.00 - czw. wioski a w pt. Duszniki. 

Okazja do spowiedzi na rozpoczęcie roku szkolnego codziennie pół godz. przed Mszami św. W czw.od.17.00 kl. VII i VIII i młodzież 

starsza; w pt. od.17.00 dzieci kl. IV – VI. W te dni wystawienie i adoracja NS. W sobotę o 17.00 po wakacyjnej przerwie zapraszam 

Matki i Ojców należących do Żywego różańca na spotkanie formacyjne. O 17.30 różaniec i Nabożeństwo I sobotnie. 

5. W sobotę 5 września o godz.15.00 odbędą się Gminne Dożynki,, na które zapraszamy wszystkich rolników. Od przyszłego roku 

będziemy mieli stały termin dożynek parafialnych – proponowany termin to ostatnia niedziela sierpnia. 

6. Uwaga !!!!!!!! Od września ulega zmianie: 1/ Nabożeństwo w środę do MB Dusznickiej!!!!; 2/ Godziny urzędowania biura 

parafialnego – w środy będzie otwarte  - na prośbę parafian tylko rano : od.10.00 – 11.00. Wieczorem wyłącznie za uzgodnieniem 

będą przyjmowani narzeczeni, przygotowujący się do sakramentu małżeństwa. 

7. Na pomoc dzieciom i młodzieży z Donbasu zebraliśmy 591 zł. Bóg zapłać. 

8. Pod chórem gazety katolickie: Przewodnik Katolicki – 6 zł  ; Gość Niedzielny – 6 zł ; Mały Gość dla dzieci – 5 zł oraz kolejny nr 

Dobrych Nowin / egz. darmowe /. 

9. W liturgii wspominamy: we wt. - bł. Bronisławy a w czw. - św. Grzegorza Wielkiego – papieża.   

10. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Został zakupiony Karcher do polerowania posadzki. Każdemu kto w tym tygodniu okazał 

życzliwość i pomoc. Dziękuję za wykonane prace w biurze parafialnym.  Życzę wszystkim  błogosławionego tygodnia. 

 


