
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

25 lipca 2021 roku – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiaj z racji wspomnienia św. Krzysztofa błogosławimy kierowców i ich pojazdy, by pod Jego świętą opieką bezpiecznie 

podróżowali przez następny rok. Pamiątka dla każdego. 

2. W następną niedzielę rozpoczyna się miesiąc sierpień. Od wielu lat jest ogłaszany przez Ks. Biskupów w Polsce 

miesiącem trzeźwości. 

 Dziś i za tydzień słuchamy pięknego Apelu – listu ks. Biskupów. Zachęcają, by mocno ograniczyć spożywanie 

alkoholu, a najlepiej przez cały miesiąc zachować abstynencję. Nie częstujmy alkoholem w tym miesiącu i nie dajmy 

się na niego namówić tym, którzy nas do tego będą nakłaniać. Uczyńmy z tego miłą Bogu ofiarę w intencji Kościoła, 

Ojczyzny, a zwłaszcza osób uzależnionych i ich rodzin o łaskę pokonania tego strasznego nałogu. 

3. W przyszłym tygodniu we wtorek 3 sierpnia wieczorem będziemy gościć pielgrzymów ze Szczecińskiej Pieszej 

Pielgrzymki zdążających na Jasną Górę. Grupa liczy około 50 osób. Za pozwoleniem P. Wójta i zgodnie z 

obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa nocleg będą mieli w OSIR- e, a posiłki w salce parafialnej. Jeśli możemy 

poprosić w imieniu ks. Karola – kapelana o zgłaszanie się osób chętnych do zabrania rzeczy do prania oraz o 

przygotowanie posiłków na wtorek wieczór i na śniadanie w środę. W zakrystii  nasze Panie z Caritas będą zapisywały 

osoby o szlachetnym i samarytańskim sercu!  Bóg zapłać. 

4. Trwają wakacje dla dzieci i młodzieży. Życzę, by były przeżywane po Bożemu i bezpiecznie. Proszę rodziców,  żeby 

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

5. Tydzień temu s. Janina na wyżywienie biednych dzieci na Filipinach zebrała 1578,76 gr. Tą drogą przesyła staropolskie 

Bóg zapłać. za ofiary złożone na składkę budowlaną . Wielkie Bóg zapłać wiernym składającym ofiary w kościele, jak i 

darczyńcom indywidualnym,  którzy złożyli  na witraż odpowiednio: rodzinom  -  na konto parafii –  4.000 zł i 1000 zł, ;  

gospodarzowi za ofiarę :1000 zł; parafianinowi : 700 zł i 240 euro oraz jednej parafiance  na spłatę figur św. Antoniego i 

NMP : 1000 zł. Niech Bóg hojnie wynagradza za życzliwość i pomoc. 

6. Na stronie internetowej naszej parafii w zakładce NASZA PARAFIA  pojawił się link dla CARITAS. Będą się tam pojawiać 

informacje dotyczące działalności  Parafialnego koła Caritas i ogłoszenia.  Już jest pierwsze !!! 

7. Tym, którzy nie planują dłuższych wakacji i nudzą się w domach, chciałbym zaproponować / dzieciom z chórku, 

ministrantom, młodzieży / wszystkim chętnym skromny, jednodniowy wyjazd autokarem nad jezioro do Sierakowa. 

Wyruszamy w poniedziałek 2 sierpnia o 10.00 sprzed kościoła. Koszt 20 zł od osoby. Powrót wieczorem. Zapisy z wpłatą 

w zakrystii lub w biurze. 

8. Od tego roku chciałbym, aby w każda pierwszą niedzielę września odbywały się doroczne  - parafialne podziękowania 

za plony – dożynki.  Nasi gospodarze z trzech wiosek niech zorganizują skromne wieńce żniwne, swój dar wdzięczności 

dla P. Boga – dar ołtarza. Na Mszy św. o 10.30 złożymy je niosąc w procesji. Po południu planujemy festyn parafialny, o 

szczegółach za tydzień. 

9. Pod chórem gazety katolickie: Przewodnik Katolicki – 6 zł / rozważania na nowy miesiąc / i Gość Niedzielny – 6 zł . 

10. W liturgii wspominamy: w pon. - św. Joachima i  Anny – rodziców NMP.;  w czwartek – św. Marty a w sob. - św. Ignacego 

Loyoli  

11. W przyszłą niedzielę 1 sierpnia od godz. 12..00 do 2 sierpnia do godz. 24.00 
 można uzyskać odpust zupełny 

Porcjunkuli /  kościół MB Anielskiej w Asyżu /. Warunkiem jego uzyskania jest pobożne nawiedzenie 



kościoła parafialnego z równoczesnym odmówieniem modlitwy „Ojcze nasz” oraz „ Wierzę w Boga”.  

Odpust ten można uzyskać dla siebie lub dla osoby zmarłej. 

12. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, za dary kulinarne, kwiaty do kościoła i każdemu, kto w tym  tygodniu okazał się 

życzliwy. 

Życzę błogosławionego wypoczynku udającym się na wakacje, wszystkim dobrego nowego tygodnia. 


