
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

2 sierpnia 2020 roku – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Z racji wspomnienia św. Krzysztofa na konto MIVA Polska wysłaliśmy 760 zł. na zakup środków transportu dla misjonarzy. Bóg 

zapłać wszystkim kierowcom za złożone ofiary. 

2. Od wczoraj od godz. 12..00 do północy dzisiaj 2 sierpnia można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli /  

kościół MB Anielskiej w Asyżu /. Warunkiem jego uzyskania jest pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego z 

równoczesnym odmówieniem modlitwy „Ojcze nasz” oraz „ Wierzę w Boga”.  Odpust ten można uzyskać dla 

siebie lub dla osoby zmarłej. 

3. Jutro będziemy gościć pielgrzymów ze Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki zdążających na Jasną Górę. W tym roku ze względu 

na panującą sytuację pielgrzymi idą grupami. Do nas przybędzie ich 9, w tym dwóch kapłanów. By nie narażać parafian na prośbę ks. 

kapelana, wszystkich ugościmy na plebanii. Prosimy o modlitwę w intencji pielgrzymów. Rano we wtorek Msza św. z pielgrzymami o 7.00. 

przed wyruszeniem w trasę. Chętnych zapraszamy. 

4. Rozpoczął się miesiąc sierpień, który od lat jest ogłaszany przez Ks. Biskupów w Polsce miesiącem trzeźwości. Kościół zachęca, 

by mocno ograniczyć spożywanie alkoholu, a najlepiej przez cały miesiąc zachować abstynencję. Nie częstujmy alkoholem w tym 

miesiącu i nie dajmy się na niego namówić tym, którzy nas do tego będą nakłaniać. Uczyńmy z tego miłą Bogu ofiarę w intencji Kościoła, 

Ojczyzny ,a zwłaszcza osób uzależnionych i ich rodzin o łaskę pokonania tego strasznego nałogu. 

5. Trwają wakacje 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. 

6. 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. 

7. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. Objazd chorych w czwartek od 9.00 część Dusznik i wioski, a w piątek 

Duszniki. Kto nie życzy sobie wizyty kapłana – proszę tel do biura do środy. Wystawienie NS w czw. i pt. od 17.00 i okazja do sakramentu 

pojednania. W piątek o 18.30 katecheza dla rodziców i chrzestnych – dzieci, które mają chrzest w sierpniu. O sprzątanie kościoła 

poproszę w czwartek po Mszy św. 

8. W tygodniu odbyły się pogrzeby :1/ + Stanisława Malicka. l. 88 zam. ostatnio w Szczecinie - pogrzeb odbył się w piątek i 

+Włodzimierz Kasperczak ze Śłiwna l. 48 – pogrzeb odbył się w sobotę .Dobry Jezu a nasz Panie 

9. Pod chórem gazety katolickie: Przewodnik Katolicki – 6 zł  i Gość Niedzielny – 6 zł . Są też foldery informujące o możliwości 

wsparcia misjonarzy. 

10. W liturgii wspominamy: we wtorek– św. Jana Marii Vianney`a.; w czwartek – święto Przemienienia Pańskiego;    w piątek –          

bł. Edmunda Bojanowskiego,  a w sobotę – św. Dominika 

11. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, za dary kulinarne i każdemu, kto w tym tygodniu pomagał w remoncie biura parafialnego. 

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

 


