
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

27 września 2020 roku – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Gościmy ks. Remigiusza Kobusińskiego. Jest proboszczem w mojej rodzinnej parafii w Bolechowie. Został powołany 

przez ks. Arcybiskupa do budowy nowego kościoła parafialnego. Podczas Mszy św. głosi Słowo Boże. Kto by zechciał 

wspomóc swoją ofiarą dzieło wznoszenia tej świątyni, będzie mógł to zrobić po Mszach św. Bóg zapłać. 

2. W ostatnie niedziele miesiąca na wieczorną Mszę św. o godz. 18.00 zapraszam jak najliczniej młodzież naszej parafii / 

już po bierzmowaniu /, jak również kandydatów do bierzmowania tj. uczniów kl.VII i VIII z rodzicami. Dziś po Mszy 

krótkie spotkanie. Oprawę liturgiczną zapewnia młodzież i nasz młodzieżowy zespół. 

3. W najbliższą środę na plebanii o 19.30 odbędzie się robocze spotkanie przed Nawiedzeniem  Obrazu Matki Bożej, na 

które serdecznie zapraszam prezesów Straży Pożarnej z Dusznik i Śliwna oraz Sołtysów z naszych trzech wiosek. 

4. W czwartek rozpoczynamy październik – miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej.. Różaniec dla dzieci od 

poniedziałku do piątku o 17.00,  dla pozostałych po Mszy św. o 18.00, w soboty o 17.30, a w niedzielę przed każdą 

Mszą św. ( prowadzą Matki Różańcowe). Sięgajmy codziennie po różańce. Odmawiajmy go w kościele i rodzinnie w 

domach. 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca. W czwartek spowiedź dla młodzieży od 16.30 ( z 

przerwą na różaniec dzieci). W czwartek i piątek od 9.00 objazd chorych. Od 16.30 wystawienie NS i spowiedź dla 

uczniów szk. podstawowej. W sobotę o 17.00 zapraszam na comiesięczną katechezę - spotkanie wszystkie Matki i 

Ojców Różańcowych. Nabożeństwo I sobót miesiąca: różaniec, 

Msza św. wynagradzająca i medytacja pierwszosobotnia. Spełnijmy prośbę MB z Fatimy i przybądźmy na wspólną 

modlitwę./ dzieci  i młodzież ze starszymi !!! /. 

6. Za tydzień na Mszy o 10.30 spotkanie dzieci komunijnych i poświęcenie różańców. 

7. Po Mszach św. zapisujemy w zakrystii kandydatów do ministrantów i dziecięcego chórku „Boże Owieczki”  z różnych 

klas. Zachęcam chętnych do pięknej i zaszczytnej służby dla P. Jezusa. O pomoc i zachętę w tej sprawie proszę 

rodziców. W  najbliższą sobotę zapraszam ministrantów i chórek z rodzicami na wyjazd samochodami do klasztoru 

Franciszkanów do Woźnik. W planie grzybobranie, posiłek. Zbiórka na plebanii o 9.00. 

8. Zmarła nasza parafianka śp. Krystyna Kosicka l.95 z ul. Powstańców Wlkp. Pogrzeb w poniedziałek o godz.11.00. 

Dobry Jezu…... 

9. W liturgii : w pon.- św. Wacława; wt.- św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; śr. - św. Hieronima; czw. -św Teresy 

od Dzieciątka Jezus; pt. – św .Aniołów Stróżów 

10. Pod chórem gazety katolickie: Przewodnik Katolicki – 6 zł / rozważania na każdy dzień / ; Gość Niedzielny – 6 zł ; „ 

Mały Gość dla dzieci” - 6zł. oraz darmowe gazety : z Krakowa – Łagiewnik  „Orędzie Miłosierdzia ”; ”Dobre Nowiny”. 

11. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła,  życzliwość i za wszelką okazaną pomoc. Życzę błogosławionego tygodnia. 

 

 

 

 


