OGŁOSZENIA PARAFIALNE
29 sierpnia 2021 roku – XXIII niedziela zwykła
1.

Za tydzień o 10.30 Msza św. dziękczynna za żniwa / dożynki parafialne /.Zapraszam możliwie wszystkich
rolników do wspólnego dziękczynienia P. Bogu za tegoroczne plony. Zewnętrznym znakiem będzie symboliczny
wieniec, który przyniesiemy do kościoła, by go poświęcić. Po południu od.15.00 odbędzie się parafialny festyn.
Pan Mirosław K. podstawi autokar, który podwiezie chętnych z Wymysłowa o 14.30 i Śliwna 14.45. Bardzo
dziękuję za ten gest życzliwości. Dziękujemy za wszystkie dostarczone fanty. Dochód z niego przeznaczamy na
zapłacenie należności za ogrodzenie wzdłuż ulicy JP II.
Niedziela 5 września została ogłoszona jako „Dzień Solidarności z Afganistanem ” - Ogólnopolska zbiórka Caritas
przed kościołami w całej Polsce.

2. W środę przypada 82 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy o modlitwie o pokój oraz za poległych na

różnych frontach.
W tym dniu rozpoczyna się Nowy Rok szkolny 2021 / 2022.
3. W tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Objazd chorych wg stałego porządku od 9.00 - czw. wioski, a w

pt. Duszniki. Okazja do spowiedzi na rozpoczęcie roku szkolnego codziennie pół godz. przed Mszami św. W czw.
od.17.00 kl.VII i VIII i młodzież starsza ; w pt. od.17.00 dzieci kl. IV – VI. W te dni wystawienie i adoracja NS.
W sobotę o 17.00 po wakacyjnej przerwie zapraszam Matki i Ojców należących do Żywego różańca na spotkanie
formacyjne. O 17.30 różaniec i Nabożeństwo I sobót.
4. Po Mszach św. w salce są sprzedawane różne elementy dekoracyjne na Nawiedzenie MB. Polecam szczególnie

obrazek MB Częstochowskiej, który jest pamiątką tegorocznego Nawiedzenia w naszej Archidiecezji. Księgarnia
św. Wojciecha poleca książeczkę z biografią przyszłych dwojga polskich błogosławionych: ks.Prymasa Stefana
Wyszyńskiego i s. Róży Marii Czackiej.
5. Pod chórem gazety katolickie: Przewodnik Katolicki – 6 zł., Mały Przewodnik dla dzieci; Gość Niedzielny – 6 zł.,
Mały Gość dla dzieci oraz Dobre Nowiny – darmowe egzemplarze.
6. Z drukarni przywieźliśmy ulotki informujące o zbliżających się rekolekcjach przed Nawiedzeniem MB oraz

szczegółowym przebiegu całej Uroczystości. Leżą przy wyjściu z kościoła. Zabierzmy je dla sąsiadów z ulicy, bloku,
chorym i tym, którzy być może do kościoła nie chodzą. Chciałbym, żeby dotarły do każdego domu.
7. W czwartek założyliśmy ostatni witraż. Koszt z Vat.17.300 zł. Do 14 września czyli do rekolekcji zostaną założone

pozostałe - mniejsze z wnęk kościoła. Wszystkim, którzy tak ofiarnie przez ostatni rok dokładali tak wiele ze swych
środków na ten cel składam wielkie Bóg zapłać.
8. W liturgii wspominamy: .w środę - bł. Bronisławy; w piątek - św. Grzegorza Wielkiego – papieża.
9. Zmarł śp. Władysław Miga z Dusznik, lat 90. Pogrzeb odbył się w piątek. Wieczny odpoczynek ….
10. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła; p. Bernardowi za prace murarskie, P. Joannie i Jarosławowi Schwarz za

prowadzenie strony internetowej i wsparcie finansowe / utrzymanie domeny to kwota 930 zł. za rok /, oraz jednej
rodzinie za wpłatę 1500 zł na konto parafialne Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia.

