
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

11 lipca 2021 roku – XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Dziś o 3.00 rano wyruszyła parafialna pielgrzymka do Częstochowy. Zebrano 670 zł na utrzymanie 

katolickiego Radia Maryja i jedynej w Polsce katolickiej TV Trwam. Bóg zapłać wszystkim, którzy 

wspierają te dzieła. Dziękuję ks. Kan. Marianowi Plewie za zastępstwo w tę niedzielę, za Słowo Boże i za 

życzliwość. Niech Dobry Bóg wynagrodzi. 

2. Trwają wakacje dla dzieci i młodzieży. Życzę, by były przeżywane po Bożemu i bezpiecznie. Wyczulam 

rodziców, żeby dopilnowali codziennej modlitwy, Mszy św. w każdą niedzielę i uroczystości. 

3. W tygodniu nabożeństwa: we wt. - do św. Józefa ; w śr. - do MB Dusznickiej i w czw. - do św.O Pio / o 

17.30 /. Zachęcam do licznego udziału. 

4. We wtorek przypada 13-tka Fatimska. O godz.19.30 wystawienie Najśw. Sakramentu z modlitwą 

różańcową. Msza św. o 20.00. Po Mszy św. procesja światła wokół kościoła. Zapraszam wszystkich 

czcicieli MB / dzieci, młodzież i dorosłych /. 

5.  W piątek z racji wspomnienia NMP Szkaplerznej 16 lipca podczas Mszy św. o godz.18.00 będzie 

możliwość przyjęcia Szkaplerza MB. 

6. W sobotę po Mszy św. comiesięczne czuwanie przed Nawiedzeniem MB Częstochowskiej do 20.30. 

Zakończenie Apelem Jasnogórskim. 

7. W sobotę i niedzielę będziemy gościli S. Janinę Kaźmierczak – Urszulankę z Pniew. Będzie 

rozprowadzała książki . Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na dożywianie dzieci z Filipin. 

8. W przyszłą niedzielę III miesiąca – składka budowlana. Podziękowanie kolejnej rodzinie za ofiarę na 

witraż w wysokości 1000 zł. Bóg zapłać. 

9. W liturgii : w pon. - św.Brunona, Bonifacego z Kwerfurtu ; we wtorek –13-stka Fatimska i wspomnienie 

św. Andrzeja Świerada i Benedykta – pustelników ; w czwartek – św. Bonawentury; w piątek – NMP z 

Góry Karmel. 

10. Planujemy autokarową pielgrzymkę do Lichenia w poniedziałek 9 sierpnia rano o 9.00. Koszt 50 zł. 

Zapisy w zakrystii lub w biurze. 

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

– 5zł. i nowy nr „Dobre Nowiny”. 

12. Bóg zapłać za pomoc i prace przy ocieplaniu salki : Panom Mateuszowi i Damianowi oraz P. Zdzisławowi 

i jego firmie dekarskiej. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za dary kulinarne. Niech Pan Bóg wszystkim 

wynagrodzi i  błogosławi. 

              


