OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VII Niedziela Zwykła – 20 lutego 2022 r.
1.

Dzisiaj III Niedziela miesiąca. Składka budowlana. Podczas wczorajszej wichury wiatr zerwał
kilkanaście dachówek z dachu kościoła. W tym tygodniu ma przyjechać dekarz z uprawnieniami w
pracach przy zabytkach, żeby szkodę usunąć.

2. Dziękuję za obecność na Adoracji w III piątek o 20.00.i zapraszam na kolejne.
3. W najbliższą sobotę o 20.00 zapraszam do kościoła na modlitwę przed NS. Kolejna oddolna inicjatywa

Wojowników Maryi ma zgromadzić wszystkich, którym leży na sercu prawdziwe dobro Ojczyzny. Akcja
została nazwana „ NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI ” .Przyjdźmy z różańcami z
dziećmi i młodzieżą. Będziemy czuwać do godz.22.00. Zapraszamy.
4. W okolicach 9 maja planujemy pielgrzymkę m.in. do sanktuariów w Gietrzwałdzie, Świętej Lipce , do

Torunia i inne... . Więcej informacji podam możliwie jak najszybciej. W gablocie informacja o pielgrzymce
do Francji śladami świętych, starożytności i lawendy, którą organizują siostry Urszulanki z Pniew 20.06.
- 29.06.br
5. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca. Msza św. z udziałem młodzieży o 17.00. Zapraszam młodzież

parafii, zwłaszcza kandydatów do bierzmowania.
6. Chrzty w naszej parafii są udzielane w II niedziele miesiąca i IV sobotę. Rodzice i chrzestni mają

obowiązek uczestniczyć w katechezie, które odbywają się w piątki po Mszy św.
7. Zmarli nasi parafianie : śp. Regina Płocharz l. 74 z Dusznik - pogrzeb odbył się w piątek i śp. Jakub

Chermuła l. 41 – pogrzeb będzie we wtorek o 10.00. Dobry Jezu…….
8. W liturgii wspominamy : we wt. – święto Katedry św. Piotra; w śr. - Polikarpa Bp i M.
9. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 7 zł ; Gość Niedzielny po 8 zł; Mały Gość dla dzieci 5 zł. Są także

na Wielki Post książeczki z rozważaniami pt. „ 40 dni z Bogiem” w cenie 6 zł. Zachęcam do nabywania.
10. Dziękuję za posprzątanie kościoła, dary kulinarne i za okazaną życzliwość. Bóg zapłać. Życzę

błogosławionego tygodnia.

