OGŁOSZENIA PARAFIALNE
5 września 2021 roku – XXIII niedziela zwykła
1. Dziś na Mszy św. o 10.30 dziękujemy jako parafia za tegoroczne żniwa / dożynki parafialne /. Zapraszam możliwie
wszystkich rolników do wspólnego dziękczynienia P. Bogu.. Zewnętrzym znakiem będzie symboliczny wieniec,
który przyniesiemy do kościoła, by go poświęcić. Po południu od.15.00 odbędzie się parafialny festyn. Dochód z
niego przeznaczamy na zapłacenie należności za ogrodzenie wzdłuż ulicy JP II.
Niedziela została ogłoszona jako „Dzień Solidarności z Afganistanem ” - ogólnopolska zbiórka Caritas przed
kościołami w całej Polsce.
2. W najbliższą sobotę wyjazd Matek i Ojców różańcowych do Sanktuarium MB do Lubasza na coroczną modlitwę z

udziałem Róż Różańcowych z całej Archidiecezji. Zapisy w zakrystii lub u zelatorki p.Urszuli. Tam też można
zapisać się na rekolekcje do Pniew. Informacja w gablocie.
3. W sobotę 11.09 od godz.10.00 i poniedziałek 13.09 proponuję rozpoczęcie dekorowania ulic i posesji przed

Nawiedzeniem MB. Mieszkańcy ulic swój rewir do granic Dusznik z każdej strony. Wymysłowo poproszę o pomoc
mieszkańcom z ul. Niewierskiej; Śliwno razem z mieszkańcami ul. Broniewskiego i Łąkowej dekorują w stronę
Śliwna do krzyża lub dalej; Zakrzewko wokół kościoła i plebanii.
4. Za tydzień rozpoczynamy Mszę św. z udziałem. dzieci o godz.10.30. Zapraszam rodziców ze swoimi dziećmi. Nasz

chórek „ Boże Owieczki” zaprasza chętne dzieci do wielbienia Pana Boga śpiewem. Na tej Mszy poświęcimy
tornistry dla dzieci z kl.I. Msze św. z udziałem młodzieży / zwłaszcza kandydatów do bierzmowania / w ostatnią
niedzielę miesiąca o 18.00.
5. Po Mszach św. w salce do nabycia elementy dekoracyjne na Nawiedzenie MB. Przy wyjściu z kościoła ulotki

informujące o zbliżających się rekolekcjach przed Nawiedzeniem MB i przebiegu całej Uroczystości.
6. Okres spowiedzi i komunii św. wielkanocnej trwa w tym roku do 14 września. To podstawowy obowiązek każdego
katolika, pod karą grzechu śmiertelnego.
7. Zapraszamy młodzież do śpiewania w naszym młodzieżowym zespole. Próba w piątek w salce o 20.00.
8. W sobotę 11 września po Mszy św. ok.19.15 odbędzie się koncert zespołu „ENSEMBLE PEREGRINA” ze

Szwajcarii ramach festiwalu „Na Gotyckim szlaku w Polsce Zachodniej” – Agnieszki Budzińskiej – Benet, która
wykona muzykę średniowieczną. To jedyny taki koncert w Polsce w tym roku. Zapraszam do pozostania / lub
przybycia / . Niech będzie to swoiste preludium przed Nawiedzeniem MB w naszej parafii.
9. Zmarła śp. Janina Przybył l 78 ze Śliwna . Pogrzeb odbył się w piątek. Wieczny odpoczynek ….
10. 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.
11. W liturgii : w środę – święto Narodzenia NMP. Podczas Mszy św. poświęcenie ziarna pod zasiew.
12. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła; Panom Jackowi i Wiesławowi za prace tynkarskie, P. Krzysztofowi, Radosławowi,

Łukaszowi za pomoc w transporcie flag, Panu Mirosławowi – organiście za organizację dzisiejszego festynu,
Paniom i Panom pomagającym w pakowaniu fantów, Paniom z Caritasu, Stowarzyszeniu Motocyklowemu z
Dusznik, Strażakom, rodzinom, które upiekły ciasto, P. Bożenie Staśkiewicz z Bródek za sfinansowanie i
udostępnienie namiotów ławek, X. Sławkowi za użyczenie krzeseł i ławek. Każdemu, kto wniósł choćby kroplę
dobra i serca w to dzieło, jakim jest nasze dzisiejsze świętowanie, niech Dobry Bóg wszystkim obficie wynagrodzi.
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia.

