
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

18 lipca 2021 roku – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Dzisiaj w  Brodach o 12.00 odpust ku czci św. Marii Magdaleny. 

2. W naszej parafii gościmy S. Janinę Kaźmierczak – Urszulankę z Pniew. Po Mszach św. będzie możliwość 

nabycia  książek, z których dochód będzie przeznaczony na dożywianie dzieci z Filipin. 

3. Dziś III niedziela miesiąca  - składka budowlana. 

4.  Dobiega końca ocieplanie salki parafialnej. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Mateuszowi i 

Kacprowi D. za wielką i szybką oraz pięknie wykonaną pracę po godzinach. W imieniu parafian i swoim 

Bóg zapłać. 

5. Do Bractwa Szkaplerza MB w piątek zostało przyjętych 12 osób. Bóg zapłać. 

6. 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. 

7. W następną niedzielę 25 lipca będziemy  obchodzić  święto św. Jakuba Apostoła i wspomnienie św. 

Krzysztofa – patrona kierowców. Istnieje w Polsce piękny zwyczaj błogosławienia kierowców i ich pojazdów. 

Dlatego w sobotę i niedzielę, po każdej Mszy św. błogosławieństwo kierowców i święcenie pojazdów 

mechanicznych. Każdy kierowca otrzyma pamiątkę. 

8. 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. 

9. W poniedziałek 9 sierpnia o 9.00 organizujemy autokarową pielgrzymkę do Lichenia. Koszt 50 zł. Zapisy 

w zakrystii lub w biurze. 

10.  W liturgii wspominamy: - w czwartek – święto św. Marii Magdaleny; w piątek – św. Brygidy – patronki 

Europy; w sobotę – św. Kingi 

11. W gablocie wisi podziękowanie od chorego Emanuela z Afryki, któremu dzieci komunijne w tym roku 

ofiarowały pomoc materialną. 

12. Pod chórem gazety katolickie: Przewodnik Katolicki – 6 zł.  i Gość Niedzielny – 6 zł. i nowy nr „Dobre 

Nowiny”. 

13. W Częstochowie pielgrzymi w zeszłą niedzielę przekazali na Radio  Maryja 2 tysiące złotych. 

14. Zmarła nasza Parafianka śp. Elzbieta Sidorczuk z ul. Podrzewskiej, lat 71. Pogrzeb odbędzie się we 

wtorek o godz. 11.00. i śp.  Aniela Stopa, lat 90 z ul. Sportowej. Pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 

10.00.  Dobry Jezu, a nasz Panie ... 

15. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, za pomoc  i każdą życzliwość /Panom: Pawłowi, Piotrowi i Antoniemu 

/.  Życzę błogosławionego wypoczynku udającym się na wakacje. Wszystkim dobrego nowego tygodnia.    

 

           


