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  15 listopada 2020 roku – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. 9 listopada zmarł w wieku 76 lat i w 50 roku kapłaństwa śp. ks. Sergiusz Borszczow – były 

proboszcz naszej parafii. Pracował w niej  przez 22 lata. Obrzęd  wprowadzenia zwłok i Msza 

św. dzisiaj o godz. 19.00. Pogrzeb jutro  w poniedziałek 16 listopada o godz.11.00. 

W tygodniu zmarli inni nasi parafianie: śp.Eugeniusz Szwedek l. 80 z Dusznik i śp. Marianna 

Pigla l. 88 ze Śliwna. Ich pogrzeby odbyły się w ubiegłym tygodniu. Dobry Jezu…... 

2. Składam bardzo serdeczne podziękowanie P. Bogu i Parafianom, którzy czynnie włączyli się 

w przygotowanie naszego odpustu ku czci św. Marcina i  uświetnili swą obecnością, 

modlitwą, śpiewem, tę uroczystość !!! Dziękuję za ufundowany ornat z wizerunkiem św. 

Marcina – Czcicielom Maryi i Matkom Różańcowym z Dusznik za zakup i zrobienie nowych 

obrusów na ołtarze, p. Monice i P. Katarzynie za uszycie nowych flag do kościoła. 

3.  Gościmy O. Krzysztofa Ziętkowskiego – Oblata, który głosi Słowo Boże. Po wszystkich 

Mszach można nabywać kalendarze misyjne na przyszły rok, będące wsparciem misjonarzy 

na całym świecie.   Dziś przypada III niedziela miesiąca – składka budowlana. Ofiary można 

składać również na konto parafii lub do skarbony pod figurą św. Józefa. We wtorek ma być 

montowany następny witraż w prezbiterium. W sobotę zostały zamontowane odnowione / 

pomalowane proszkowo / lampy przy wejściu do kościoła i zakrystii /. W salce i budynkach 

gospodarczych zamontowano nowe rynny, na plebanii trwają prace związane z 

odwodnieniem. 

4. Spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I komunii św. na Mszy o 10.30. /  

poświęcenie książeczek /. 

5. W sobotę III -miesiąca - po Mszy św. wieczornej czuwanie z Matką Bożą przed NS, jako 

duchowe przygotowanie przed Nawiedzeniem Ikony MB Częstochowskiej. 

6. Za tydzień – ostatnia niedziela roku kościelnego - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata. Święto patronalne Akcji katolickiej i służby liturgicznej. Wszystkim Panom 

Nadzwyczajnym Szafarzom komunii św., lektorom, ministrantom, kandydatom do 

ministrantów składam serdeczne podziękowanie za służbę na chwałę P. Boga 

7. W kalendarzu liturgicznym przypada: -  we wtorek – św. Elżbiety Węgierskiej; w środę – bł. 

Karoliny Kózkówny – dz. i M.; w  piątek   św. Rafała Kalinowskiego ; w sobotę  Ofiarowanie 

NMP  

8. Pod chórem prasa katolicka: Gość Niedzielny i Przewodnik Katolicki. - 6 zł . 

9.  Bóg zapłać za sprzątanie kościoła,  za wykonane prace przy kościele,w salce i na plebanii, za 

ofiary, za dary kulinarne, upieczone ciasto. Niech Bóg wszystkim  wynagrodzi. Życzę 

błogosławionego nowego tygodnia. 


