
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                                                

21 marca 2021 roku -   V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1. Chciałbym podziękować i pogratulować kilkunastu parafianom uczestniczącym w piątkowej V Nocnej Drodze 

Krzyżowej w Buku. Bóg zapłać. 

2. Dziś  V niedziela W. Postu. Od dziś do Wielkiego piątku w kościołach są zasłaniane krzyże, na znak, że 

wchodzimy w ostatni już etap okresu pokuty. 

3. Spotkanie dzieci komunijnych z kl. III B. i ze szkoły w Michorzewie o 10.30. Po mszy spotkanie w salce. 

Poświęcenie i przekazanie krzyżyków i łańcuszków / dzieciom komunijnym / w Niedzielę Palmową podczas Mszy 

św. o 10.30.  Za tydzień też przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękuję  

I  i VII Róży Matek Różańcowych z Dusznik coraz I i II  Róży ze Śliwna za złożone w ostatnim czasie ofiary na 

ten cel. 

4. Dziś  III Niedziela miesiąca - składka budowlana. Bóg zapłać ofiarodawcom. 

5. W czwartek  przypada 25 marca. To Uroczystość Zwiastowania NMP – Dzień Świętości Życia / przyjęcie 

duchowej adopcji dziecka poczętego / . Msze św. o 10.00 i 17.00. 

6. Objazd chorych ze spowiedzią i komunią św. wielkanocną jutro od 9.00 Duszniki, wioski  w czwartek od 11.00. 

7. Spowiedź wielkanocna w parafii w  najbliższą środę z zaproszonymi księżmi z dekanatu w godziny: 10.00 – 

11.00 ; 15.30 – 16.30 i 19.30 – 20.00. 

8. W okresie Wielkiego Postu składamy tzw. daninę diecezjalną. Ofiary są przeznaczone na utrzymanie Katerdry, 

wspierają działanie instytucji centralnych takich jak: Kuria, Muzeum, Archiwum czy Dom Księży Emerytów w 

Antoninku. Parafia jest zobowiązana przekazać tę składkę od wszystkich mieszkańców parafii / od 1 osoby 

danina wynosi 2.50 zł /. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone koperty. Na nich jest zaznaczona ofiara na potrzeby 

diecezji, jak również na potrzeby parafii.  Bóg zapłać kolejnym rodzinom za złożone ofiary na  daninę diecezjalną  

/ 31 kopert i pięć wpłat na konto parafii / w tym, za dodatkowe ofiary na potrzeby parafii. Na remont witraży kwotę 

6 tys. przekazał p. Rainer Kuzdowicz– właściciel firmy KF FURNITURE . 

9. W okresie Wielkiego postu zapraszam na nabożeństwa pokutne : DROGA KRZYŻOWA : o 16.30 i o godz. 20.00 

!!!!. Na ostatnie GORZKIE ŻALE zapraszam za tydzień o godz.14.00 z kazaniem pasyjnym. Bezpośrednio po 

nabożeństwie ok.14.45. Msza św. z udziałem młodzieży. Nie ma w czasie Wielkiego Postu Mszy o 17.00 !!!!! 

10. Zachęcam do udziału w akcji „Opatrujmy rany Chrystusa”, która ma na celu pomoc ludziom najbiedniejszym 

poprzez zbiórkę środków opatrunkowych. Kosz przy bocznym ołtarzu. 

11. Pogrzeb śp. Mieczysława Kowalczyka ze Śliwna odbędzie się we wtorek o godz.11.00. 

12. Ze względu na przejście z czasu zimowego na letni / z soboty na niedzielę /, Msze św. po niedzieli Palmowej w 

tygodniu o godz. 18.00, z wyjątkiem poniedziałku o 8.00. 

13. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki – 6 zł  ;  Gość Niedzielny 6 zł. 

14. Dziękuję w tym tygodniu szczególnie p. Zdzisławowi – dekarzowi za zrobienie orynnowania na kostnicy, P. 

Antoniemu za przerobienie bramy na cmentarzu, Paniom z Caritasu za przygotowanie i rozprowadzenie 

żywności dla biednych rodzin z naszej parafii, stałej grupie za posprzątanie kościoła, także za dary kulinarne, za 

pomoc w dekoracjach, rodzinom ze Śliwna za zrobienie pięknych palm oraz za życzliwość i wszelaką okazaną 

pomoc na plebanii / zwłaszcza p. Pawłowi /. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi i błogosławi. 

 


