OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III

NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 20 marca 2022 roku

1. Rodziców z kandydatami do bierzmowania proszę o przybycie na Mszę św. o 10.30 w sprawie przygotowania do

tej uroczystości./ Ostateczny zapis /. Bierzmowanie w naszej parafii kl. VIII i starszych 16 maja w poniedziałek o
18.00.
2. Dziś III niedziela miesiąca – składka budowlana. Bóg zapłać za składane ofiary. W minionym tygodniu na

cmentarzu pan alpinista dokonał przycięcia kolejnego drzewa. Czekamy na dokończenie tych prac. Przypominam
o ubezpieczeniu grobów w pobliżu drzew, na wypadek niezamierzonego uszkodzenia podczas trwających prac.
Poprosiłbym chętnych Panów w poniedziałek od godz. 9.00 do pomocy przy zdemontowaniu starego ogrodzenia.
Chodzi o odcinek od starego domu przy kościelnej i wzdłuż ul. JP II do P. Gierczyk. W tygodniu będziemy
montować nowy, taki jaki jest po drugiej stronie. Będę wdzięczny.
3. W okresie Wielkiego Postu zapraszam na nabożeństwa pokutne :DROGA KRZYŻOWA : w piątki dla dzieci o

16.30, dla młodzieży i dorosłych o 20.00. Gorzkie żale w każdą niedzielę o 14.00. Bezpośrednio po nabożeństwie
ok.14.45 Msza św. przeniesiona z godziny 17.00 !!!!!
4. W piątek 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z tej racji nie obowiązuje post. Podczas Mszy

św, dla chętnych będzie możliwość, jak co roku podjęcia się Duchowej Adopcji dziecka poczętego. W tym dniu
także po raz kolejny jest organizowana Bukowska Droga Krzyżowa / 22 km./. Rozpoczęcie Mszą św. o godz.
20.00 w kościele w Buku. Plakat jest w gablocie i na stronie internetowej. Bardzo zachęcam do udziału. Może by
ofiarować trud w intencji szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie.
5. Za tydzień IV niedziela LAETARE.- RADOŚCI. Panie z Caritasu będą rozprowadzały Paschaliki na stół

wielkanocny w cenie 9 zł. Na Mszę św. o 10.30 i spotkanie proszę rodziców dzieci I komunijnych.
6. W V niedzielę W. Postu przed kościołem będą zbierane dobrowolne ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg

zapłać za złożone już ofiary na ten cel przez dwie Róże różańcowe : I z Dusznik i V ze Śliwna.
7. W tygodniu został przywieziony konfesjonał. To dar ks. Grzegorza proboszcza z parafii w poznańskim Junikowie.

Bóg zapłać księdzu oraz za przywiezienie: p. Błażejowi i Krzysztofowi. Został umieszczony po prawej stronie od
wejścia do świątyni.
8. W okresie Wielkiego Postu składamy tzw. daninę diecezjalną. Ofiary są przeznaczone na utrzymanie Katedry,

wspierają działanie instytucji centralnych takich jak: Kuria, Muzeum, Archiwum czy Dom Księży Emerytów w
Antoninku. Parafia jest zobowiązana przekazać tę składkę od wszystkich mieszkańców. Od 1 osoby danina
wynosi 2.50 zł. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone koperty. Będziemy mogli je zabrać i podpisane z nazwiskiem,
adresem i ilością osób w rodzinie zwrócić w okresie W. Postu. Można składać do skarbony pod św. Józefem lub
podczas Mszy św. Jeśli ktoś chciałby złożyć dodatkowy dar na utrzymanie i potrzeby naszej parafii , to w tej samej
kopercie można go ofiarować. Bóg zapłać za zrozumienie i za wszystkie ofiary.
9. Ks. Wojciech - proboszcz z Pniew organizuje w terminie 19-26.04. 2022r. pielgrzymkę do Portugalii i Hiszpanii

m. in. do Fatimy, Santiago de Compostela i wiele innych ciekawych miejsc. Plan w gablocie i na stronie
internetowej.
10. Z racji rekolekcji w Wolsztynie biuro do środy nieczynne. Nagłe wezwania do chorego proszę kierować do Ks.

Proboszcza w Michorzewie, który w tych dniach będzie mnie zastępował. Tel do parafii : 510-507-308
11. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 7 zł ; Mały Przewodnik dla dzieci – 7 zł. ; Gość Niedzielny po 8 zł;.

Miłujcie się 8 zł. i Mały Gość dla dzieci 5 zł.

12. Dziękuję za posprzątanie kościoła, dary kulinarne ,za okazaną życzliwość a także za już złożone ofiary na

daninę diecezjalną . Bóg zapłać. Życzę błogosławionego tygodnia

