
                                                

                                     OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

3 października 2021 roku – XXVII niedziela zwykła 

 

 

1. Dzisiaj na Mszy o 10.30 spotkanie dzieci komunijnych i poświęcenie różańców. Po Mszy św.  proszę o 

przybycie na krótkie spotkanie rodziców ministrantów. 

2. W czwartek wspomnienie MB Różańcowej i cudu z 1571 roku – bitwy pod Lepanto. Trwa miesiąc modlitwy 

różańcowej. Różaniec dla dzieci od pn. do piątku o 17.00, dla pozostałych po Mszy św. o 18.00.w sobotę 

o 17.30, a w niedzielę przed każdą Mszą św. 

3.  Za tydzień będziemy przeżywali XXI Dzień Papieski. Zostały zamówione „Papieskie kremówki”. Są 

pakowane po 2 szt w cenie 10 zł. Panie z Caritasu będą je rozprowadzały po Mszach św.  Przed 

kościołami w całej Polsce zbiórka na Fundację ”Dzieło Nowego Tysiąclecia” - czyli na stypendia dla 

zdolnej młodzieży, pochodzącej z biedniejszych rodzin. 

4. Po III niedzieli tj. po 17.X będzie można zamawiać intencje na I półrocze 2022r. oraz wymienianki 

jednorazowe i półroczne .Proponowana ofiara za wymienianki półroczne / do kwietnia 2022r. / od jednej 

osoby, tak,jak w poprzednich latach wynosi:  30zł a od rodziny 40 zł. I będą stanowiły dodatkowe wsparcie 

w naszych pracach. 

5. W piątek po wieczornym różańcu ok.19.00 w kościele katecheza dla rodziców i chrzestnych. 

6. W sobotę 9 .10 od północy rozpoczynamy, jako parafia Nieustający różaniec. 

7.  W liturgii w tym tygodniu: w pon. - św. Franciszka z Asyżu; we wt. – św. Faustyny, a w czw. – NMP 

Różańcowej. 

8. W zakrystii można odbierać zamówione filmy DVD z Nawiedzenia. Czekamy na odbiór do środy. Potem 

będziemy nieodebrane sprzedawać tym, którzy nie byli na liście. Koszt 40 zł. 

9.  Na cmentarzu trwają prace. Kładziemy kostkę brukową. Jeśli ktoś ze starszych, niepracujących miałby 

trochę wolnego czasu i dobrej woli, to zapraszam, żeby wspomóc / 1h lub 2h dziennie / . 

10. Można zapisać się do kina na nowy film o bł. Ks. Prymasie Wyszyńskim. Proponuję sobotę 16.10 o 

godz.20.30. Mamy zarezerwowanych 30 miejsc. Dla takiej grupy otrzymaliśmy zniżkę i bilet kosztuje 10 

zł. Zapisy w zakrystii. Za miesiąc pojedziemy na nowy film o Fatimie / o nim recenzja w piśmie Dobre 

Nowiny /. 

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

- 6zł. oraz darmowe gazety ”Dobre Nowiny”. 

12. Zmarł nasz parafianin śp. Stanisław Pigla ze Śliwna l. 91. Pogrzeb odbył się w piątek. Dobry Jezu…. 

13. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, dary kulinarne, każdą życzliwość i pomoc. Szczególnie w tym 

tygodniu dziękuję Panom P. Przewoźnemu  i R. Knaflewskiemu za wypożyczenie podnośników w celu 

uszczelnienia witraży na zewnątrz. Życzę  wszystkim błogosławionego tygodnia. 

 

 

 

 


