
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
 IV  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   -   27  marca 2022 roku 

1. Dziś IV niedziela Wielkiego Postu „LAETARE” (WESELA). Panie z Caritasu rozprowadzają Paschaliki na stół wielkanocny 

w cenie 9 zł. Na Mszę św. o 10.30 i spotkanie proszę rodziców dzieci I komunijnych. 

2. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli trud całodobowej Adoracji NS w intencji pokoju w Ukrainie, a także blisko 20 osobom, 
które uczestniczyły w Bukowskiej nocnej Drodze Krzyżowej . 

3. W okresie Wielkiego Postu zapraszam na nabożeństwa pokutne :DROGA KRZYŻOWA : w piątki dla dzieci o 17.30, 

sakrament pojednania od 16:30. DROGA KRZYŻOWA dla młodzieży i dorosłych o 20.00. Gorzkie żale w każdą niedzielę 

o 14.00. Bezpośrednio po nabożeństwie ok.14.45 Msza św !!! 

4. Młodzież  z kl. VIII i ze szkół ponadpodstawowych proszę o przybycie w piątek o 20.00 do kościoła. Spotkanie dla grupy, 

którą prowadzi x. Proboszcz  w salce w sobotę o 10.00. 

5. W tym tygodniu przypada I piątek, sobota miesiąca. W piątek wystawienie NS od 16.30 i okazja do spowiedzi dla dzieci 

kl.IV-VI. W sobotę o 17.00 spotkanie członków Żywego Różańca, o 17.30 różaniec wynagradzający i Msza św. połączona 

z Nabożeństwem I sobót. Do chorych ze spowiedzią i komunią wielkanocną udam się po V niedzieli W. Postu. 

6. Za tydzień corocznym zwyczajem przed kościołem będą zbierane dobrowolne ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg 

zapłać za złożone już ofiary na ten cel . W tym tygodniu dziękujemy  Paniom z VII Róży Różańcowej z Dusznik. 

7. Parafialne i szkolne rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy w sobotę 9 kwietnia. Spowiedź wielkanocna w Wielki Wtorek 

12 kwietnia. 

8. Organizujemy pielgrzymkę na Warmię i Mazury w dniach 19-22 września . Całkowity koszt 1120 zł. Szczegóły w gablocie. 

Do końca kwietnia zapisy w wstępną wpłatą 200 zł. 

9. Zmarli parafianie ze Śliwna : śp. Jan Dur l.73 – pogrzeb we Wieleniu nad Notecią i śp. Marianna Smogulska l.93 - pogrzeb 

w środę o godz.11.00. Dobry Jezu. 

10. Z uwagi  na przesunięcie czasu, Msze św. w tygodniu o 18.00. 

11. Bóg zapłać za złożone ofiary w zeszłą niedzielę na cele remontowe. 

12. Caritas przysłała 10 kartonów do których można złożyć konkretne produkty dla uciekających z Ukrainy. Razem z kartonem 
lista proponowanych produktów. Można je przynieść do salki w ten piątek o 19.00. 

13. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 7 zł / dodatek z rozważaniami na nowy miesiąc / ;  Mały Przewodnik dla dzieci – 7 

zł.; Gość Niedzielny,. Miłujcie się  po 8 zł. i  Mały Gość dla dzieci 5 zł. 

14. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i dary kulinarne .Panom za wykonane prace związane z usunięciem starego 

ogrodzenia przy drodze / trwa zakładanie nowego /, wszystkim innym  za okazaną życzliwość i pomoc. Panom Markowi, 

Romanowi i Antoniemu za położenie kostki wokół zabytkowej figury P. Jezusa przed plebanią. W tygodniu spodziewam się 

zakończenia przycinania i wycinki drzew na cmentarzu. Od  maja, jak Pan Bóg pozwoli będziemy kłaść kostkę w kolejnych 

alejkach. Przygotowujemy projekt położenia w tym roku nowej instalacji elektrycznej przed malowaniem kościoła. óg zapłać 

za ofiary przesłane na konto parafialne i dotychczasowe ofiary na daninę diecezjalną / od kolejnych rodzin – razem 97 / . 

Bóg zapłać. Życzę błogosławionego tygodnia 

 


