
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

6 września 2020 roku – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Okres spowiedzi i komunii św. wielkanocnej trwa w tym roku do 14 września. To podstawowy obowiązek każdego 

katolika. Kto tego nie zrobi z własnego zaniedbania będzie obciążony grzechem śmiertelnym . W tym tygodniu okazja 

do spowiedzi  św. pół godziny przed Mszami.  Proszę ,także o niezwalnianie się bez poważnej przyczyny, z przeżywania 

Mszy św. i innych nabożeństw / bo trwa pandemia /. 

2. Z  radością chcę poinformować, że z festynu zebraliśmy na remont witraży 9.361 zł i 46 gr. Wielkie Bóg zapłać  za 

wszystko. Blachy od ciasta do odbioru w tym tygodniu w salce. 

3. Zachęcam do włączenia się dzieci i młodzieży w aktywne życie parafii. Można zapisać się do ministrantów, chórku, 

żywego różańca. O pomoc i zachętę w tej sprawie proszę rodziców. 

4. Spotkanie z rodzicami wszystkich ministrantów w środę na Mszy św. Ministranci mają spotkanie w sobotę : o godz.10.00 

– grupa młodszych do VI kl  i starsi od kl.VII wzwyż – godz.11.00. Kandydaci w niedzielę po Mszy o 10.30. 

5. W  najbliższy wtorek święto Narodzenia NMP. Tego dnia będziemy błogosławić ziarno pod zasiew. 

6. We wtorki : Nabożeństwo do św. Józefa, w środy: Nabożeństwo do MB Dusznickiej!!!! 

7. W piątek po Mszy św. katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych. 

8. W niedzielę na Mszę św. o 10.30 proszę na I spotkanie rodziców z dziećmi z kl.III.  Po każdej Mszy niedzielnej dzieci 

otrzymują „Ziarno”. Tego dnia przypada 13-stka Fatimska. Różaniec o 17.30, Msza św., Nabożeństwo i procesja wokół 

kościoła. Proszę o liczny udział dzieci i młodzieży / kandydaci do bierzmowania kl.VII i VIII / z różańcami , ze sztandarami 

i figurą MB Fatimskiej. 

9.  Godziny urzędowania biura parafialnego – od września we wt. i czw. po Mszach św. a w środy  tylko rano : od.10.00 – 

11.00. !!! 

10. W zakrystii do 20 września Matki różańcowe mogą się zapisywać na rekolekcje. Odbędą się 2-4 października w 

Pniewach. Koszt 160 zł. 

11.  W oczekiwaniu na przybycie Ikony MB Częstochowskiej do naszej parafii 11 grudnia, w każdą III sobotę miesiąca po 

Mszy wystawienie NS i adoracja, Czuwanie modlitewne do Apelu tj.do 21.00. 

12. Pod chórem gazety katolickie: Przewodnik Katolicki – 6 zł  ; Gość Niedzielny – 6 zł i kolejny nr Dobrych Nowin / egz. darmowe /. 

13. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, życzliwość i pomoc.  Życzę wszystkim  błogosławionego tygodnia. 

 


