
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

18 PAŹDZIERNIKA 2020 roku – ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 

 

1. Dziś odpust ku czci św. Jadwigi w Wilczynie – suma o 12.00. 

2. Przeżywamy Światową Niedzielę Misyjną. III Niedziela miesiąca – składka budowlana. W tygodniu 

zapłaciliśmy III ratę za panele grzewcze – 10 tys. zł. Zakupiliśmy drugą maszynę do czyszczenia 

posadzki, w biurze są już ustawione nowe meble, a w tym tygodniu rozpoczynamy remont drugiego 

pomieszczenia w salce parafialnej. 

3. Wspominamy dziś św. Łukasza Ewangelistę, który patronuje Służbie zdrowia. Wszystkim lekarzom, 

personelowi i pracownikom ochrony zdrowia, zwłaszcza z naszej parafii życzymy pięknej, 

odpowiedzialnej posługi chorym i cierpiącym, upraszając wielu łask Bożych przez przyczynę św. 

Łukasza. Przed wieczorną Mszą św. różaniec, w intencji pracowników ochrony zdrowia, a po Mszy św.  

spotkanie Pań, należących do krucjaty Róż różańcowych. 

4.  Ze względu na trwającą epidemię zostało odwołane  coroczne liczenie wiernych uczestniczących w 

niedzielnej Mszy św. i Nawiedzenie Ikony MB Częstochowskiej na czas bliżej nieokreślony. W sobotę 

po Mszy św.  wystawienie NS i czuwanie do 21.00. 

5. Za tydzień na Mszę św. w niedzielę o 17.00 / po zmianie czasu na zimowy / zapraszam jak najliczniej 

młodzież – zwłaszcza kandydatów do bierzmowania. 

6. Od tego tygodnia można zamawiać intencje : od stycznia do czerwca 2021r. oraz wymienianki 

jednorazowe i półroczne. Kartki są wyłożone na bocznym ołtarzu. Można je zabrać i drukowanymi 

literami wypisać zmarłych. Składane ofiary / 30 zł od osoby i 40 zł od 1 rodziny / będą stanowiły 

wsparcie na nasze inwestycje. Bóg zapłać za pamięć o zmarłych, za pomoc i zrozumienie. Biuro 

parafialne w tym tygodniu otwarte w godzinach: w poniedziałek: od 10.00 do 12.00 ; wtorek  i czwartek 

- po Mszy św. ;w środę – 10.00 – 11.00. 

7. Zmarła śp. Mariola Kaczmarek – Glemp ostatnio zamieszkała w Pniewach / wcześniej  w Dusznikach 

na ul. Kolejowej. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz.11.00. Dobry Jezu... 

8. W kalendarzu liturgicznym: we wt. św. Jana Kantego – w czw.  św. Jana Pawła II. 

9. Pod chórem prasa katolicka: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki. - 6 zł. i „Miłujcie się” 6 zł. 

10. Wielkie Bóg zapłać za utrzymanie czystości w kościele ekipie sprzątającej. Panu Zdzisławowi i Jego 

pracownikom za wykonane prace dekarskie na rzecz parafii. Za liczne przejawy i gesty pomocy oraz 

życzliwości bardzo dziękuję. Życzę  wszystkim błogosławionego tygodnia. 

 


