
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

20 czerwca 2021 roku – XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Od dziś przestaje obowiązywać dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. w związku z Covid - 19.!!!!! 

Pamiętajmy : czcijmy dzień święty ,jakim jest  każda niedziela, pamiątka Męki ,Śmierci i Zmartwychwstania Pana 

Jezusa, nie zwalniajmy się z tej największej i najważniejszej modlitwy – Ofiary Chrystusa - z błahego 

powodu. Rodzice bądźcie ze swoimi dziećmi, młodzi nie zaniedbujcie swej duszy w tym ważnym czasie 

waszego dorastania, dorośli nie pracujcie w tym dniu, bez absolutnej konieczności / wyjątkiem jest praca 

zawodowa /. W związku z okresem letnim, przychodząc do katolickich świątyń pamiętajmy o odpowiednim 

stroju, by nie utożsamiać kościoła z miejscem plażowym. 

2. III niedziela miesiąca - składka  budowlana. We wtorek zostanie założony przedostatni witraż w kościele i 

zabrany następny. Na koniec prac Pan witrażysta zabierze pozostałe mniejsze. Dzięki wielkiej życzliwości 

p.Adriana mamy zgromadzony materiał do ocieplenia salki parafialnej. Prace się rozpoczną, jak tylko 

będzie to możliwe. Dziekuję p.Jackowi / spoza parafii / za ufundowanie tronu i futerału dla św. O Pio. 

3. Za tydzień po Mszy o 10.30 błogosławieństwo motocyklistów ze Stowarzyszenia z Dusznik ! 

4. Panie zelatorki z III i V Róży z Dusznik zapraszają na spotkanie z Ks. Proboszczem do salki parafialnej w 

piątek 25. 06 po Mszy świętej. 

5. W sobotę  odpust ku czci św. Jana Chrziciela w Pniewach o godz.18.00. 

6. Kustosz Sanktuarium MB Ucieczki Grzeszników w Kaszczorze serdecznie zaprasza na spotkanie z Matką Bożą. 

Wielki Odpust rozpoczyna się w sobotę i potrwa do 5 lipca. Szczegółowy plan jest wywieszony w gablocie. 

7. Nabożeństwo czerwcowe codziennie po Mszy św, w sobotę i niedzielę przed Mszami św. 

8. W tygodniu zakończenie roku szkolnego. Dzieciom i młodzieży życzymy bezpiecznego czasu wakacji, 

przeżywanego zawsze w bliskości Stwórcy. Msza św. w środę  i ostatnia młodzieżowa w niedzielę o 18.00 

9. Można zapisywać się na pielgrzymkę do Częstochowy z soboty na niedzielę 10 / 11 lipca. Wyjazd w nocy 

o godz.3.00 Wstępny koszt 70 zł. Zapisy do końca czerwca w zakrystii i w biurze. 

10. Zaczął się remont ul. Kościelnej . W niedziele można korzystać z miejsca przed plebanią i podwórza. 

11. Pod chórem gazety katolickie: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki 6 zł. Mały Przewodnik dla dzieci – 

podwójny nr wakacyjny z książeczką w cenie 9 zł ; Mały Gość dla dzieci – 5 zł. 

12. Dziękuję za sprzątanie kościoła i okazaną życzliwość i pomoc. Życzę  błogosławionego tygodnia. 

Szczęść Boże !!! 


