
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

8 listopada 2020 roku – XXXII Niedziela Zwykła 

 
1. Dziś przeżywamy XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tegoroczny poświęcony jest  

Republice Środkowoafrykańskiej - krajowy, który od wielu lat doświadcza ogromnego dramatu. Wojna, 

zniszczenia, śmierć i prześladowania są codziennością  tego narodu. 

2. Odpust zupełny za zmarłych w tym roku - decyzją Ojca św. - można zyskać przez cały listopad. Warunki 

wywieszone są w gablocie. Zanieśmy naszym zmarłym w darze wdzięczności oprócz kwiatów i zniczy 

wielki dar Mszy św., odpusty,  komunie św. „świętą i pobożną jest rzeczą modlić się za zmarłych ” / 2 Mch 

12, 44 – 45 / . Wymienianki jednorazowe przez cały następny tydzień podczas Mszy św. 

3. We wtorek od 9.00 objazd chorych w Śliwnie i Wymysłowie .O godz. 16.00 w kościele obowiązkowa 
zbiórka dla wszystkich ministrantów i kandydatów przed odpustem. 

4. W środę11 listopada przypada 102 Rocznica Odzyskania Niepodległości, a także nasz parafialny odpust 
ku czci św. Marcina Bpa . Msze św. o 9.00 i 12.00. Udekorujmy z tej okazji nasze domy narodowymi 
flagami. Sumę odpustową o godz. 12.00 odprawi ks. Neoprezbiter Sławomir Rzepka. - wikariusz z 
Otorowa .Bardzo proszę o  udział na tej właśnie Mszy św.! Proszę Panów do baldachimu, Panie do 
feretronów i sztandarów oraz dziewczynki do sypania kwiatków / kwiatki będą przygotowane / .Okazja do 
spowiedzi codziennie przed Mszami św. 

5. W piątek przypada 13-stka Fatimska. O 16.30 różaniec św. przed Najśw. Sakr. i Figurą M. Bożej. O 17.00 
Msza św. i nabożeństwo fatimskie. Zapraszam, zwłaszcza osoby należące do Żywego Różańca. 

6.  Przyszła niedziela to III miesiąca – składka budowlana. Ofiary można składać również na konto parafii lub 
do skarbony pod figurą św. Józefem. 

7. Za tydzień będziemy gościć o. Krzysztofa Ziętkowskiego – oblata, który wygłosi Słowo Boże na wszystkich 
Mszach. Można będzie nabyć kalendarze misyjne na przyszły rok, będące wsparciem misjonarzy na całym 
świecie. 

8. Spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I komunii św. za tydzień w niedzielę  na Mszy o 

10.30. /  poświęcenie książeczek /. 

9. W kalendarzu liturgicznym przypada: 
- w poniedziałek -Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej   - we wtorek św. Leona Wielkiego Pap. 
- w środę  - św. Marcina z Tours Bpa 
- w czwartek - św. Jozafata Bp. i M. 
- w piątek - święto - Pierwszych Polskich Męczenników oraz 13 - tka Fatimska 

10. Biuro parafialne otwarte : wtorek  i czwartek - po Mszy św. W środę nieczynne. 

11. Pod chórem prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Przewodnik Katolicki - dla dzieci; Przewodnik Katolicki. 
- 6 zł . 

12.  Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, za wykonane prace w salce / p. Bernardowi /, dary kulinarne oraz za 
każdą życzliwość. Życzę błogosławionego tygodnia. 

13. 8 listopada zmarł ś.p. Eugeniusz Szwedek z Dusznik. Pogrzeb odbędzie się w czwartek o godz 11. Dobry 
Jezu, a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie. 

14. 9 listopada zmarła ś.p. Marianna Pigla ze Śliwna. Pogrzeb odbędzie się w piątek o godz. 12. Dobry Jezu, 
a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie. 


