
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

4 PAŹDZIERNIKA 2020 roku – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiaj na Mszy o 10.30 spotkanie dzieci komunijnych i poświęcenie różańców 

2. W środę wspomnienie MB Różańcowej i cudu z 1571 roku – bitwy pod Lepanto. Trwa miesiąc modlitwy 

różańcowej. Różaniec dla dzieci od pn. do piątku o 17.00, dla pozostałych po Mszy św. o 18.00.w sobotę o 

17.30,a w niedzielę przed każdą Mszą św. Uwaga! Wyjątek środa  o 16.00 różaniec dla dzieci i Msza o 

16.30!!!!Obowiązkowo obecne dzieci komunijne z dorosłymi. Plansze z naklejkami na różaniec u P. katechetki. 

Nagrody 5 figurek. Módlmy się codziennie różańcem w kościele i razem w domach. 

3.  Za tydzień będziemy przeżywali XX Dzień Papieski. Z tej okazji zamówiłem „Papieskie kremówki”. Są 

pakowane po 2 szt. w cenie 8 zł.  Tegoroczny dochód przeznaczony zostanie na terapię i leczenie Anny, 35-

letniej matki dwójki małych dzieci - chorej na agresywnego chłoniaka z rozlanych komórek typu B i zatorowość 

płucną. Przed kościołami w całej Polsce zbiórka na Fundację ”Dzieło Nowego Tysiąclecia” - czyli na stypendia 

dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z biedniejszych rodzin. Zapraszam chętnych do kina / do Buku / w 

najbliższą sobotę na film o cudach za sprawą św. Jana Pawła II pt. ” Śledztwo”. Cena biletu 10 zł  /własny 

dojazd / lub autokarem - busem +10zł. Mamy 32 miejsca zarezerwowane! Zapisy w zakrystii lub telefonicznie 

na nr parafii. 

4. Ks. Remigiusz – prob. z Bolechowa zebrał w ostatnią niedzielę na budowę kościoła 2750 zł. Bóg zapłać. 

5. W tygodniu założyliśmy kolejny witraż  - koszt 16 tys. Następny został zabrany do pracowni. Do odnowienia 

daliśmy również lampy oświetleniowe nad bramami wejściowymi do kościoła i przed zakrystią / 5 szt./, 3 pateny 

do ozłocenia z racji ich zniszczenia oraz zakupimy nowy kociołek do wody święconej / tu podziękowanie 

sponsorowi /.W tym tygodniu zamówimy tablice ogłoszeniowe na cmentarz / regulamin / oraz przed kościół  - 

informacje dotyczące nabożeństw. Chcemy zrobić nową furtkę na cmentarzu od ul. Powstańców Wlkp. 

6.  Po III niedzieli tj. po 19.X będzie można zamawiać intencje na I półrocze 2021r. oraz wymienianki jednorazowe 

i półroczne. Ofiara za wymienianki półroczne / do kwietnia 2021r. / od jednej osoby 30zł a od rodziny wyniesie 

40 zł. Będą stanowiły dodatkowe wsparcie na nasze inwestycje. 

7. Zbiórka dla kandydatów na ministrantów i młodszych w sobotę o 10.00 w kościele, a dla starszych i seniorów  

o 11.00. Obecność obowiązkowa. 

8.  W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek -św. Faustyny a w środę – NMP Różańcowej 

9. Pod chórem prasa katolicka: Gość Niedzielny i Przewodnik Katolicki. 

10. Wielkie Bóg zapłać za utrzymanie czystości w kościele ekipie sprzątającej oraz Panom Józefowi, Damianowi 

i Piotrowi za wykonane prace na rzecz parafii.Za każdy przejaw i gesty pomocy oraz życzliwości bardzo 

dziękuję. Życzę  wszystkim błogosławionego tygodnia. 

 


