
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

27 czerwca 2021 roku – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Od ubiegłej niedzieli przestała obowiązywać dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. w związku z Covid  

Biskupi przedłużyli tegoroczną spowiedź wielkanocną do 14 września! Kto tego obowiązku jeszcze nie 
dopełnił, niech do tego czasu zechce to uczynić. 

2. Dziś po Mszy o 10.30 błogosławieństwo motocyklistów ze Stowarzyszenia z Dusznik ! 
3. We wtorek został założony przedostatni witraż w kościele. Koszt z vat.17. 300 zł. Bóg zapłać wszystkim 

składającym ofiary. Zbieramy teraz na ostatni. Przekazuję też informację do wiadomości parafian, że 
sukcesywnie w międzyczasie, pomimo różnych wydatków spłacamy zaległości do Diecezjalnego Muzeum 
w Poznaniu za odnowienie figur MB i św. Antoniego / ich koszt 19.990 zł – dług wynosił 9.990 tys. / i do 
Kurii zaległości z tytułu niezapłaconych niedzielnych składek i dzierżawę ziemi  – dług wynosił ponad 59 
tys. Rada Ekonomiczna pod przewodnictwem ks.Abp., / na pisemną moją prośbę / , ze względu 
prowadzone w parafii prace umorzyła nam część długu 9 lutego br. w wysokości 28.933 zł. Dzięki ofiarności 
i życzliwości wielu pracujemy dalej i z nadzieją patrzymy w przyszłość. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 
Rozpoczęliśmy od wczoraj ocieplanie salki. Prace po godzinach wykonuje Pan Mateusz D. i p. Zdzisław S. 
Niech Bóg im błogosławi. 

4. Trwają wakacje dla dzieci i młodzieży. Życzę, by były przeżywane po Bożemu i bezpiecznie. Wyczulam rodziców, 
żeby dopilnowali codziennej modlitwy i Mszy św.  w każdą niedzielę i uroczystości. 

5. W tym tygodniu I czwartek, piątek, sobota miesiąca. Objazd chorych – wioski zamiast w czwartek w sobotę 
od 9.00.,w  piątek – Duszniki od 9.00. Od 17.00 wystawienie NS. W sobotę Nabożeństwo I sobót miesiąca. 
Różaniec wynagradzający o 17.30 i Msza św. o 18.00. 

6. Msze św.w tygodniu: w pon.o 8.00 i w czw.o 16.00!!! w pozostałe dni o 18.00. 
7. We wtorek w salce o 19.00 odbędzie się spotkanie  o osobami, które byłyby zainteresowane założeniem 

paneli słonecznych. Firma jest z naszego regionu i serdecznie zaprasza celem przedstawienia oferty. 
8. W środę w salce od 8.00 – 12.00  będzie do dyspozycji parafian i innych chętnych Pani Iwona Labus – 

psychoterapeutka. Można skorzystać z Jej porad i długiego, zawodowego doświadczenia. Zapraszamy. 
9. Spotkanie kolejnych Róż różańcowych IV i VII w piątek po Mszy św w salce parafialnej. 
10. Ostatnie nabożeństwa czerwcowe w pon.  wt. i środę po Mszy św. 
11. Przypominam, że w 2022 roku I komunia św. dzieci będzie w Uroczystość Zesłania Ducha Św. Od 2023 roku stała 

data - zawsze w II niedzielę miesiąca maja. 
12. 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 w zakrystii i w biurze. 
13. W piątek został podany termin Nawiedzenia MB Częstochowskiej w naszej parafii. Będzie miało miejsce w 

piątek 17/18 września. Przybędzie  do nas z Wilczyny, a w sobotę odwiezienie Ikony do Brodów . 
14. W środę odbył się pogrzeb śp.Urszuli Szukały z Dusznik l. 90. Dobry Jezu……. 
15. Pod chórem gazety katolickie: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki z rozważaniami 6 zł. Mały 

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

16. Dziękuję za sprzątanie kościoła i okazaną życzliwość i pomoc. Życzę  błogosławionego tygodnia. 
Szczęść Boże !!! 

 


