
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

13 września 2020 roku – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dziś na Mszę św. o 10.30 proszę na I spotkanie rodziców z dziećmi z kl.III.  Po każdej Mszy niedzielnej 

dzieci otrzymują „Ziarno”. Zabieramy do domu wypełniamy i przynosimy do kościoła w następną niedzielę. 

Podobnie ,jak w roku ubiegłym będzie losowanie drobnych nagród dla wytrwałych dzieci. Dzisiaj także 

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. 

2. Okres spowiedzi i komunii św. wielkanocnej w tym roku kończy się 14 września. To podstawowy obowiązek 

każdego katolika. Kto tego nie zrobi z własnego zaniedbania będzie obciążony grzechem śmiertelnym . 

Proszę nie zwalniać się bez poważnej przyczyny z przeżywania Mszy św. i innych nabożeństw / bo trwa 

pandemia /. 

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

4.  Można zapisać się do ministrantów, chórku, żywego różańca. O pomoc i zachętę w tej sprawie proszę 

rodziców. Za tydzień po Mszy o 10.30 zapisy kandydatów do ministrantów – z różnych klas, nie tylko 

komunijnych!!!! Dziękuję rodzicom ministrantów za obecność  na spotkaniu  w minioną środę . 

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

od.10.00 – 11.00. !!! 

6.  Za tydzień  III niedziela miesiąca – składka remontowa / witraże /. 

7. W zakrystii do 20 września Matki różnicowe mogą się zapisywać na rekolekcje, które odbędą się 2 - 4 

października w Pniewach. Koszt 160 zł. 

8.  W oczekiwaniu na przybycie Ikony MB Częstochowskiej do naszej parafii 11 grudnia w najbliższą sobotę 

miesiąca po Mszy wystawienie NS i adoracja, czuwanie modlitewne do Apelu tj. do 21.00. Na tę Mszę św. i 

spotkanie proszę kandydatów do bierzmowania tj. uczniów kl.VII i VIII i ich rodziców / będą wydawane 

deklaracje /. 

9. Pod chórem gazety katolickie: Przewodnik Katolicki – 6 zł  ; Gość Niedzielny – 6 zł : Dwumiesięcznik „ 

Miłujcie się ” 6 zł. / w nim polecam szczególnie artykuł pt: „Przeżyłam śmierć kliniczną” na str.19  - prawdziwą 

historię Irminy sprzed 5 lat! ;  nr Dobre Nowiny / egz. darmowe /. 

10. Zmarł śp.Feliks Szymaszyk z Zakrzewka l.59 . Pogrzeb odbył się w sobotę.  Dobry Jezu….. 

11. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, życzliwość i pomoc w salce parafialnej.  Błogosławionego tygodnia. 


